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 מ "בע ויזל  –  פוקס

 

  בישראל   בנות( וחברות  "החברה"ויזל בע"מ )להלן:    - הננו מתכבדים להגיש את דו"ח הדירקטוריון של חברת פוקס  

יחד:   )להלן   התקופה")להלן:    2021,  בספטמבר  30שלושה חודשים שהסתיימו ביום  ו  תשעהל  ("הקבוצה"ובחו"ל 

 .1970 -(, בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל"המדווחת

 

הכספ הבינלאומייםי הדוחות  החשבונאות  כללי  פי  על  ערוכים  המצורפים  רא IFRSים  נוספים  לפרטים   2באור    ו. 

  24ביום  אשר פורסם    2020)בדוח התקופתי לשנת    -2020,  בדצמבר  31  ליום  החברה  של  השנתיים  הכספייםדוחות  ל

, 2021-01-085422ואסמכתא:    2021-01-042441, אסמכתא:  2021במאי    13ובדוח משלים שפורסם ביום    2021במרץ  

 .2021, בספטמבר 30בדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  2למעט האמור בבאור ( "הדוח התקופתי", בהתאמה

 

   חברה ה  עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .א

 

   העסקית הוסביבת הקבוצה של תמציתי תאור .1

 כללי      

ושיווק קניינות  בעיצוב,  מוחזקות,  חברות  ובאמצעות  בעצמה  עוסקת,  הנעלה,    והפצה  החברה  בגדים,  של 

  ופריטי אביזרי אופנה, הלבשה תחתונה, כלי בית, טקסטיל לבית ומוצרי תינוקות וילדים, מוצרי אווירה וטיפוח  

 את כרטיס האשראי   השיקה החברה,  במסגרת מועדון הלקוחות של החברה ,בנוסףהנעלה והלבשת ספורט. 

Dream Card VIP  (לאומי קארד מקס )לשעבר בשיתוף עם .  

 

 :  פעילות מגזרי המהווים עיקריים  פעילות תחומי   בשלושה פועלת קבוצהה    

 

 ואופנת הבית   אופנהפעילות  תחום .1.1

 
- בישראל ובחו"ל ו   "American Eagle Outfitters" -ו  "FOX":  תחום פעילות אופנה ואופנת הבית תחת המותגים 

"FOX Home " ,"Aerie" ,"The Children's Place"  ו-  "Mango"   .בישראל 

 
 :משווק במספר ערוצי שיווק, כמפורט להלן הפעילות תחום

 

רשת    -   בישראל מכירה   • באמצעות  בישראל;ה מכירה  ו/או   חנויות  החברה  ידי  על  המופעלות  חנויות 

ומכירה סיטונאית  ישירה" או "חנויות בהפעלה ישירה"(    בהפעלה  "מכירה  :)להלן באמצעות מפעילי משנה 

 "מכירה לסיטונאים ולאחרים בישראל"(. :לחנויות ולגופים מוסדיים בישראל )להלן

 לזכיינים בחו"ל"(.   "מכירה :בחו"ל )להלן וסיטונאיםמכירה לזכיינים  - לשוק הבינלאומי  מכירה •

 

ליום   התקופתיבפרק א' לדוח   3.1-ו   1.2.1להרחבה בנושא תחום פעילות אופנה ואופנת הבית ראו סעיפים  

   .2020בדצמבר,  31
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 חנויות כדלקמן:  434, החברהמונה רשת החנויות, בהפעלה ישירה של  2021, בספטמבר 30ליום נכון 

 

 

* FOX Home  -  מפעילה רשת למכירת כלי בית וטקסטיל לבית באמצעות רשת חנויות    החברהFOX Home  נכון ליום .
משולבות בהן נמכרים פריטי הלבשה יחד עם פריטי כלי    חנויות  34  מתוכן)  חנויות  87  המונ הרשת    2021,  בספטמבר  30

 . בית וטקסטיל(
** AE  -  עצמאיות  ות  חנוי  3ן  מתוכ,  ישראלמובילים ב  בקניוניםהרשת    שלנויות  ח  94פועלות    2021,  בספטמבר  03ליום    נכון

 . (FWS להלן)קמעונאות בע"מ    דבליו. אסתחת חברה בת אף.   Aerieשל המותג  
 
    

   לחו"ל מכירה

 
בפעילות האופנה בשווקים    FOXהחברה פועלת בחו"ל ושואפת להגדיל את פריסת רשת החנויות תחת השם  

על מתבצעת  בחו"ל  החנויות  הקמת  מדינה.  בכל  בלעדיים  זכיינים  עם  בשיתוף  נוספים,  ידי  -בינלאומיים 

 קה והפרסום.  הזכיינים אשר נושאים בכל הוצאות הקמת רשת החנויות, לרבות עלויות הלוגיסטי

  .העולם  מדינות ברחבי 6 -ב FOX  נקודות מכירה תחת השם  105פועלות   2021 ,ספטמברב 30נכון ליום 

 . סינגפור, הודו, קפריסין וסרביהבנוסף, ישנה פעילות אונליין במדינות 

 

 וטיפוח  אווירה מוצריפעילות  תחום .1.2

 
ללין עוסקת בממכר של    רשת נרות, שמנים, אביזרים  חנויות  ואמבט, תכשירי טיפוח, סבונים,  גוף  תכשירי 

 ומתנות. 

  ללקוחות את מוצריה    ללין , משווקת  בנוסףבאמצעות רשת חנויות בישראל.    בעיקרללין משווקת את מוצריה  

 . ריקו ופורטו  יפן במדינותLaline יות בזכיינות תחת השם חנו 34-ב"ל בחו פועלת ללין.  בישראל מוסדיים

  מדינה   בכל  יעודיים  זכיינים  באמצעות  נוספים  בינלאומיים  בשווקים  החנויות  פריסת  את  להגדיל  שואפת  ללין 

 חנויות בהפעלה ישירה בקנדה.  9לללין  .או בהפעלה ישירה

 

 30/09/2020 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 

      
 124 120 118 118 116 מותג ללין בישראל חנויות             
  

 
  פתיהתקו  דוחלפרק א'  ב   3.2-ו   1.2.2לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות מוצרי אווירה וטיפוח ראו סעיפים  

   .2020בדצמבר,  31ליום 
 
 
 

 

  2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 

 FOX * 190 189 192 193 191חנויות 

 AE** 47 47 47 49 49חנויות 

 TCP 56 56 56 56 56 חנויות

 Mango 48 48 48 48 48 חנויות

 344 346 343 340 341 "כסה
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 ספורטה תחום .1.3

 

מוצרי הנעלה,    של  קמעונאית   במכירה  העוסקת "מ,  בע  ריטיילורס  הבת   חברת   של  הפעילות  את  כולל   זה  תחום

רשת   באמצעות  פנאי,  אופנת  וכן  ספורט  ואביזרי  ספורט  ובקנדה,    באירופהבישראל,    נייקי  חנויותהלבשת 

 וחנויות דרים ספורט בישראל.  ובאירופה בישראל לוקר פוט  חנויות

ריטיילורס   לפרטים של  מניותיה  של  לציבור  ראשונה  הנפקה  פי    בדבר  לציבור  תשקיףעל  ראשונה    , הנפקה 

,  "תשקיף ריטיילורס"()   2021  ,במאי  13של ריטיילורס אשר פורסם ביום    תשקיף הצעת מכר ותשקיף מדף

  2021  ,במאי  19החל מיום    ורישומן למסחר של מניותיה של ריטיילורס בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

עם    "(פוט לוקר אינק )"  .Foot Locker Retail Incמהון המניות של ריטיילורס ל  10%ולפרטים בדבר הקצאת  

     לדוחות הכספיים.'  גי6 אורלהלן וב  1.5.8סעיף פרסום התשקיף ראו 

בדצמבר,    31בפרק א' לדוח התקופתי ליום    3.3-ו  1.2.3ראו סעיפים    הספורטלהרחבה בנושא תחום פעילות  

ויות של  ולעניין פעילות ריטיילורס במספר מדינות באירופה בהתאם להסכמי שיתוף פעולה והפעלת חנ  2020

 ,בדצמבר  31  ליום  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  לדוחות   (7-11)'ב10אור  ראו ב  המותגים נייקי ופוט לוקר

2020 . 

 

 חנויות כדלקמן:  321, החברהמונה רשת החנויות, בהפעלה ישירה של  2021, בספטמבר 03נכון ליום 

 

 

 מגזר בר דיווח כמפורט להלן: מהוות אינןאשר  אחרות פעילויות לחברה .1.4

 

)בע  3020  אופנה  ושיווק  ייצור.ח.  א • נוספים  -  "( סאקס"  :להלן"מ  לדוחות  5ב')10באור    ראו  לפרטים   )

 . 2020בדצמבר,   31ליום  הכספיים

  31ליום    הכספיים  לדוחות (  3) ב'10לפרטים נוספים ראו באור    -  "בילי האוס"(  :"מ )להלן  בע   האוס  בילי •

   .2020בדצמבר, 

בדצמבר,    31ליום    ( לדוחות הכספיים6)ב'10לפרטים נוספים ראו באור    -  "יאנגה"(  :בע"מ )להלן  יאנגה •

2020 . 

סטייל באמצעות טרמינל איקס אונליין    בתחום האופנה והלייףTerminal-X   אתר הסחר המקוון הרב מותגי •

.  2020בדצמבר,    31( לדוחות הכספיים ליום  11)ב'10לפרטים נוספים ראו באור    -בע"מ )להלן: "טרמינל"(  

 .להלן  1.5.13ראשונה לציבור של מניותיה של טרמינל ראו סעיף  הנפקהלפרטים בדבר  

• ( בע"מ  היולדת  לבית  ישיר  שיווק  באור   . "(שילב"  :להלןשילב  ראו  נוספים  לדוחות  15)ב'10  לפרטים   )

 .  2020בדצמבר,   31ליום  הכספיים

 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 

 23 23 23 23 23 נייקי ישראל 

 9 9 9 9 9 נייקי קנדה 

 65 65 62 58 56 פוט לוקר ישראל 

 18 11 8 7 5 נייקי אירופה 

 8 7 6 4 3 דרים ספורט 

 9 8 7 7 - לוקר אירופה פוט 

 132 123 115 108 96 "כסה
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מכירה   • בתחום  פעילות  עם  בקשר  בע"מ  מובייל  הוט  עם  בהסכמים  החברה  התקשרות  בדבר  לפרטים 

תחת המותג    קמעונאות באמצעות רשת חנויות ואתר אונליין של מכשירי סלולר, מולטימדיה ותקשורת

RED  להלן 1.5.3ראו סעיף.   

המותג   • חנויות  להפעלת  בנוגע  התקשרויות  בדבר  ראו    JUMBOלפרטים  לדוחות  17)21באור  בישראל   )

 . 2022 לשנת הראשונה  המחצית במהלך מתוכננת הפעילות תחילת  .2020בדצמבר,   31הכספיים ליום 

ביום   • החברה  התקשרות  בדבר  בע"מ    2021  ,בספטמבר  19לפרטים  בייביארק  בחברת  השקעה  בהסכם 

 להלן.    1.5.16ראו סעיף  2021בספטמבר  20והשלמת העסקה מכוחו ביום 

 

 כדלקמן: חנויות 071 מונות דיווח בר מגזר מהוות שאינן   האחרות הפעילויות 2021, בספטמבר 30נכון ליום 
 

  התקופתי דוח  לפרק א'  ב  1.2.4לפרטים נוספים בדבר פעילויות הקבוצה שאינן מהוות מגזר בר דיווח ראו סעיף  
 . 2020בדצמבר,  31ליום 

 

 :הדיווח  בתקופת מהותיים אירועים .1.5

   הקורונה על פעילות הקבוצההשלכות התפשטות נגיף  .1.5.1

 
ננקטו על ידי ממשלת ישראל צעדים שונים בכדי לבלום    2021ראשון לשנת  ה רבעון  הו   2020במהלך שנת  

הוטלו זו,  במסגרת  בישראל.  והשלכותיו  הקורונה  נגיף  התפשטות    תנועת   על  חריפות  מגבלות  את 
מסחריים    סגירת ,  עבודה  במקומות  האדם  כוח  נוכחות  הגבלת,  התקהלות  איסור,  האזרחים מרכזים 

 . חיוניים הוגדרו  שלא עסקים פתיחת  ואיסורפתוחים  קניות  ומרכזי  קניוניםלרבות 
 

 :  2021ראשון של שנת הרבעון הו  2020בשנת  הפתיחה והסגירה של החנויות בישראלתקופות   להלן
 

 מדינה

 
 סגר

ת כלל  מועד סגיר
המרכזים 
 המסחריים 

מועד פתיחה  
של   מחדש

מרבית המרכזים 
 המסחריים )*( 

 סה"כ ימים  ימי סגירה 

 ישראל
 53 7.5.2020 15.3.2020 1סגר 

 81 8.12.2020 18.9.2020 2סגר  190
 56 21.2.2021 27.12.2020 3סגר 

 
  7 יוםכאשר ב חנויות הקבוצה ברחוב ובמרכזים מסחריים חזרו לפעילות בהדרגה 2020באפריל,  28חל מיום ה )*( 

חנויות הקבוצה בקניונים חזרו לפעילות בכפוף לעמידה בהנחיות ובמגבלות שהוטלו להבטחת בריאות    2020,  במאי
 . הציבור, בין היתר ביחס לכמות עובדים ולקוחות

נפתחו גם    2020בנובמבר,    16  -ב חזרו לפעילות חנויות הרחוב של הקבוצה ולאחר מכן    2020  ,בנובמבר  8מיום   החל
 .בישראל הקבוצה חנויותכל  נפתחו 2020 ,בדצמבר 8- בו חנויות במרכזים המסחריים הפתוחיםה

 
לדוחות הכספיים השנתיים של  '  ב1  באור  ראוהשפעות הסגרים בישראל ובחו"ל    בדברנוספים    לפרטים

 . 2021, בספטמבר 30לדוחות הכספיים ליום   1ובאור  2020בדצמבר,  31החברה ליום  
 הקורונה על חנויות הקבוצה בחו"ל השפעת 

 
באופן דומה למתרחש בארץ, מדינות רבות בעולם פעלו בדומה לישראל והטילו מגבלות שונות על המסחר,  

ריטיילורס וללין בקנדה נסגרו לפעילות    הבת חלק מהחנויות של חברות    בעקבות התפשטות נגיף הקורונה:

  2020/09/03 2020/12/13 2021/03/13 2021/06/03 2021/09/03 

 18 18 18 19 19 סאקס

 43 42 42 42 42 בילי האוס 

 36 36 37 37 36 יאנגה 

 37 74 74 72 73 שילב 

 170 170 171 170 170 "כסה
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בדצמבר,    26יום  עד סגירה כוללת ב  2020,  הלך דצמברנסגרו במ   חנויותויתר ה  2020,  לנובמבר  23יום  ב
יום  לאחר מכן נסגרו שוב ב  .2021ומרביתן בתחילת מרץ    2021וחזרו לפעילות חלקן בחודש פברואר,    2020

 . 2021ביוני,   30ביום  ונפתחו 2021באפריל,  8
לפעילות במתכונת של קביעת  החנויות עברו    2021במרץ,    27ביום  באירופה:    חברת הבת ריטיילורסחנויות  

 .נפתחו לכלל הלקוחות   2021באפריל,  26יום  תור מראש וב 
תחת    2021  , במרץ  3ונפתחו ביום    2020בדצמבר,    15בהולנד נסגרו לפעילות החל מיום    הקבוצה  חנויות 

- . ביום הזמנית-של לקוחות אשר הורשו להיכנס לחנויות בו  מצומצם תיאום מראש ומספר  מגבלות של  
 נפתחו החנויות בהולנד לכלל הלקוחות.   2021לאפריל,  28

וביניהן סגירת החנויות    2021בנובמבר,    13לאור עליית התחלואה בהולנד הוכרזו הגבלות שונות החל מיום  
 של הקבוצה בהולנד בשעה שש בערב.

  מגבלות  תחת  2021  ,במרץ  8  ביום  ונפתחה  2020בדצמבר,    16מיום  החל    לפעילות  ה גרמניה נסגרב  החנות
חנות  ה. על אף זאת ובהתאם להחלטת הרשויות המקומיות,  מצומצם  לקוחות   ומספר  מראש   תיאום  של

 , תחת מגבלות מחמירות כאמור. 2021, במאי 22ביום ונפתחה  2021במרץ,  20בגרמניה נסגרה שוב ביום  
    14-שוב בין ה, ונסגרו 2021 ,בפברואר 1  ליום  עדו  2020 ,בדצמבר 25יום ב בפולין נסגרו לפעילות החנויות                     

 .  2021, במאי 4יום ונפתחו שוב לפעילות ב  2021במרץ,  22-ל  2021במרץ,                    
 . 2021באפריל,   7ונפתחו מחדש ביום    2021במרץ,  8החנויות בהונגריה נסגרו לפעילות ביום  

 
 הקבוצה  על  3סגר   השפעת 

 
  בהוצאות  לחסכון  מהלכים   מספר  הקבוצה  ביצעה  2021של שנת  ברבעון הראשון  לסגרים קודמים,    בדומה
 מצומצם   מספר  למעט  וזאת,  תשלום  ללא   לחופשה   הקבוצה   ומנהלי  עובדי   כלל  הוצאת   היתר   בין   שכללו 

  המשכיות לצורך ( ובשכר בהיקף ) חלקית במתכונת  פעל  אשר הקבוצה  במטה  לרבות ומנהלים   עובדים של
  מנהלים  וכן(  בקבוצה  נוספים  משרה  ונושאי   הקבוצה  ל"מנכ   לרבות )  החברה  הנהלת ,  כן  כמו.  עסקית
לפרטים נוספים ראה    .התקופה  במהלך  שכרם  של   וחלקי  זמני  ויתור  על  הודיעו  בקבוצה  נוספים  בכירים

 . המאוחדים  הכספיים דוחותל 1 אורב
 

המשכירים בישראל כי לא ישולמו    מרביתהגיעה להסכמות מול    הקבוצה,  הדיווח  תקופת  במהלךבנוסף,  
  מיום  החלתשלומי שכירות ודמי ניהול )באופן חלקי או מלא( בגין התקופה בה נאסרה פעילות החנויות )

 (.   2020, בדצמבר 27
 

החלטת מתן  הממשלה    לאור  נפגעו  בדבר  אשר  לעסקים  הגישו  סיוע  הקורונה,  ממשבר    חלקכתוצאה 
  2021,  ופברואר  ינוארשתתפות בהוצאות קבועות בגין חודשים  בקשות למענק ה  החברה  של  הבת  מחברות

"ח. בנוסף, לזכאים למענק הוצאות קבועות מרשות המסים  אלפי ש  1,426סך של  שהסתכמו במאוחד ב
בהתאם    תינתן גם הנחה או פטור מלא מארנונה לתקופה של חודשיים קדימה מתקופת הזכאות למענק.

אישרה    2021ליוני,    29  -אלפי ש"ח. ב  1,722  -הכירו חברות הבנות בקיטון בהוצאות ארנונה בסך של כ
בהתאם, הכירה   מיליון ש"ח. 400הממשלה סיוע בארנונה גם לעסקים גדולים בעלי מחזור שנתי של מעל 

 ש"ח. אלפי  9,263 -בקיטון בהוצאות הארנונה בסכום כולל של כ  בת שלהחברת ו  החברה
 

ריטיילורס הבת  חברות  של  וקנדה  באירופה  הבת  חברות  סיוע    בנוסף  מענקי  לקבל  זכאיות  וללין, 
בגין   פעמיות.  חד  והוצאות  הכנסות  אובדן  העובדים,  של  השכר  הוצאות  עבור  הרלבנטיות  מהמדינות 

בקי הבת  חברות  הכירו  כאמור  לתקופההמענקים  ושיווק  מכירה  בהוצאות  חודשים    תשעהשל    טון 
 אלפי ש"ח.  12,841-בכ  2021, בספטמבר 30ביום  הסתיימהש
 

 המכירות   השפעה על
 

פעלו  נפגעו המכירות של הקבוצה בחנויות. במקביל,    ,, בעיקר בתקופות הסגריםבמשך כל תקופת הקורונה
ללין( באופן מלא  ו  סאקס,  , שילבהוםהקבוצה בישראל )אתרי טרמינל איקס, פוקס    שלאתרי האונליין  

כמו כן הפעילה הקבוצה מערך מכירה    .ובהתאם להנחיות בכל הקשור לאופן אספקת הזמנות ללקוחות
שפיצה באופן  ,  כי חל גידול משמעותי במכירות האתרים בתקופות אלו  יצויין.  טלפוני בחלק מהמותגים

   חלקי על הירידה במכירות ביתר ערוצי המכירה.
 
 

בהתאם,    . פחת היקף התחלואה באופן משמעותי  במהלך השנה לאור קצב ההתחסנות הגבוה בישראל  
 , בין היתר, החל להיפתח המשק בהדרגה, עד פתיחה כמעט מלאה. 2021בחודשים מרץ ואפריל  

 
יולי השנה ברמת התחלואה בישראל בשל נגיף הקורונה,  עם זאת,   לאור העליה הניכרת שחלה בחודש 
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החליטה ממשלת ישראל על החרפת המגבלות במדינה, הרחבת "התו הירוק", וכן החלת מגבלות "התו  
מיום  הסגול"   החל  בתוקף  ומסחר  קניונים  מבצע  2021  ,באוגוסט  18על  לאור  האחרונה  בתקופה   .

 ברמת התחלואה בישראל. דרמתית , חלה ירידה בישראלהחיסונים הנרחב שחל 
פתוחות בהתאם להנחיות והתקנות לעניין התמודדות  ובחו"ל  הקבוצה בישראל    למועד הדווח כלל חנויות

 עם נגיף הקורונה.
 

ואילך    2021בהמשך שנת    הקבוצה  פעילות  תוצאות  על  השפעתו  ומידת,  דינמי  אירוע  הינו  הקורונה  משבר
  מלאה  חזרה  לשם  שיידרש  הזמן  ומשך,  יוסרו  או  שיוטלו  המגבלות  וחומרת  היקף ב   היתר  בין  תלויה
 . לשגרה

 
כי   נגיף    לעיל  1.5.1  בסעיף  כמפורט  החברה  הערכותיודגש  התפשטות  של  האפשריות  וההשלכות 

אשר התממשותן  1968-"מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  תמהוו הקורונה
מידע זה מבוסס על הערכות של החברה הקיימות בידה,  אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת החברה.  

  על  החיסונים   של   החיובית  ההשפעה   מידת התפשטות הנגיף בעתיד,    אופן  כפופות, בין היתר, ל ואשר  
ההחמרה או ההקלה במגבלות על    מידתהמשק לפעילות עסקית רגילה,    וחזרתבהגבלות    ההקלה  מידת

הדברים,   מטבע  עלולים,  אשר  ובעולם,  בישראל  והתקהלות  מהותי    להשפיעתנועה  תחומי    עלבאופן 
ההשלכות האפשריות על פעילותה  הפעילות של הקבוצה. בשלב זה, אין באפשרות החברה לאמוד את  

היתר, בין  תלויה,  הקבוצה  פעילות  על  השפעתן  מידת  שכן  בעתיד,  של   ותוצאותיה  ובהיקף  במידה 
  התממשותן.

בדבר    2020  ,בדצמבר  31  ליום  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  לדוחותב'  33- ו(  7ב')10  יםלבאור   בהמשך .1.5.2
בסמוך למועד פרסום  .  נחתם תיקון להסכמים  2021בפברואר,    16הסכמי עסקת לאומי פרטנרס, ביום  

ביום   ריטיילורס  ב  2021במאי    13תשקיף  בריטיילורס  מניות  פרטנרס  ללאומי  לתיקון  ההוקצו  תאם 
בריטיילורס.    המכר  הצעת  במסגרת  פרטנרס  לאומי  ידי  על  נמכרו  כאמור  והמניות  כאמור,  להסכמים 

 . כספייםה  לדוחות' ג6ראו באור   לפרטים נוספים

התקשרה החברה עם הוט מובייל בע"מ בהסכמים ליסוד שותפות מוגבלת רשומה    2021במרץ,    10  ביום .1.5.3
, שיווק ומכירה של מגוון  REDאשר תעסוק בהקמה והפעלה של רשת חנויות קונספט ייעודית תחת המותג  

 בינהם )  בעולם  מובילים  יצרנים   של  נלווים  ואביזרים  מולטימדיה,  תקשורת  מוצרי ,  טאבלטיםסלולריים,  

Apple  במהלך חודש    .מקוון  סחר  אתר  השקת  וכן  הוט  של  סלולרית  תקשורת  שרותי  שיווק(,  וסמסונג
 . הכספיים לדוחות'  ה6ראו באור    לפרטים נוספיםנפתחה החנות ראשונה.   2021אוקטובר  

  ZEBRA A/Sבין החברה לבין    2021באפריל,    8יום  המשך להסכם עקרונות בלתי מחייב אשר נחתם בב .1.5.4
להענקת זיכיון בלעדי לחברה )או  נחתם ההסכם בין הצדדים    2021בספטמבר,    1, ביום  "(FTC)להלן: " 

" המותג  של  בישראל  חנויות  רשת  של  והפעלה  להקמה  בשליטתה(   FLYING TIGERלחברה 

COPENHAGEN  הפעילות צפויה להתרחש במהלך    להערכת הנהלת החברה השקתמקוון.  "  ואתר סחר
 . הכספיים לדוחותי' 6פרטים נוספים ראו באור ל. 2022הרבעון הראשון של שנת 

  , באפריל  13  ביום,  2020בדצמבר,    31( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום  7ב')10לבאור  בהמשך   .1.5.5
  "(אינקפוט לוקר  )"  .FOOT LOCKER, INCתאגיד בבעלות מלאה של  ו  ריטיילורס ,  החברההתקשרו    2021

מיד ובסמוך לפני השלמת ההצעה לציבור, בשיעור אשר    ריטיילורסבהסכם, שעניינו הקצאה של מניות  
והנפרע של    10%יהווה   וזאת במחיר    ריטיילורסמהון המניות המונפק  לאחר השלמת ההצעה לציבור, 

ה להצביע בעד מינוי נציג  , וכן התחייבות החברמהמחיר למניה בהצעה לציבור  87.5%  - למניה השווה ל
  .של פוט לוקר אינק לדירקטוריון ריטיילורס או לאפשר לה מינוי משקיף מטעמה לדירקטוריון ריטיילורס

המניות   הקצאת  הושלמה  ובמסגרתה  ריטיילורס  תשקיף  פרסום  למועד  בסמוך  הושלמה  העסקה 
כ  לסך של  לפוט לוקר אינק בתמורה  נוספים ראו באור  לפרטמיליון ש"ח.    221.8-בריטיילורס  '  אי6ים 

 . הכספיים לדוחות

התקיימה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה אשר במסגרתה    2021,  אפרילב   29  ביום .1.5.6
הלוגיסטיקה   הרכש  בתחום  למנכ"ל  ורד, משנה  מר אלעד  של  עדכון שכרו החודשי  היתר:  בין  אושרו, 

  נייקי'פניק, מנהל הפעילות הבינלאומית של  צר תומר וקרובו של בעל שליטה, עדכון תנאי העסקתו של מ
ואישור עדכון סעיף ביטוח אחריות דירקטורים    וקרובו של בעל שליטה בחברה  ריטיילורסבחברת הבת  

ונושאי משרה במדיניות התגמול של החברה בעקבות מגמת התייקרות כללית בארץ ובעולם של עלויות  
-2021-01)אסמכתא:    2021  ,באפריל  26אסיפה )מתוקן( מיום    הביטוח. לפרטים נוספים ראו דוח זימון

 .הכספיים  לדוחות ' בי6( ובאור 071175

ו  2021במאי,    12ביום   .1.5.7 החברה  הסכמים;  ,ריטיילורס  ,הבת  החברההתקשרו  שירותים    במספר  הסכם 
לקוחות,   מועדון  הסכם  וייעוץוהעמסות,  ניהול  שירותי  אוהסכם    הסכם  המסדיר  פעילות  ת  תיחום 

והן בחברות אחרות בקבוצת   בריטיילורסונושאי משרה המכהנים הן   הנסיבות בהן יידרשו קבוצת פוקס
  נוספים  לפרטים  .חברת ריטיילורספוקס, להביא הזדמנות עסקית אשר נקרתה בפניהם לידיעת ובחינת  
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   .סולו הכספי לדוח 'ד3-ג' ו 3ב', 3ים באור  ראו

דיווח    2021  ,במאי  13  ביום .1.5.8 ( בדבר פרסום תשקיף  2021-01-085407)אסמכתא:    מיידיפרסמה החברה 
  2021  ,במאי  13שפורסם ביום    ריטיילורסהנפקה ראשונה לציבור, תשקיף הצעת מכר ותשקיף מדף של  

החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ החל    ריטיילורסותוצאות ההנפקה. מניותיה של  
מהון המניות ומזכויות ההצבעה    55.74%-נכון למועד הדוח, מחזיקה החברה בכ.  2021  במאי   19מיום  

אשר נמכרו    פרטנרסללאומי    בריטיילורסהקצאה של מניות  ל לפרטים נוספים, לרבות ביחס  בריטיילורס.  
תכנית   מניה חסומות מכח  יחידות  ריטיילורס להקצות  כוונת  בדבר  וכן  במסגרת הצעת המכר  ידה  על 

למנכיחידות   החסומות,  החברה"המניה  ויזל,    ל  הראל  מר  בה,  השליטה  כיו"ר  ומבעלי  כהונתו  בגין 
'  יד6-ו'  גי 6  יםראו באור  בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין  דירקטוריון פעיל של ריטיילורס

 לדוחות הכספיים.  

ועדת התגמול של החברה בהתאם לסעיף    2021במאי,    24ביום   .1.5.9 )הקלות    1ב 1אישרה  לתקנות החברות 
הוספת הרחבה לפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה   ,( 2000-ס"תש בעסקאות עם בעלי ענין 

 ביחס לתשקיף שפורסם על ידי ריטיילורס והכללתה במסגרת הפוליסה לאור הפיכתה לחברה לציבורית. 

אנדרס הולך פובלסן   מלאה )בשרשור( של מרבין תאגיד בשליטה מלאה    נחתםאשר    הסכםלפרטים בדבר   .1.5.10
(Anders Holch Povlsen)  אקס.טי השקעות בע"מ    -נוספים בטרמינל בעלי מניות    ,לבין טרמינל, החברה

בקשר עם רכישה והקצאה של מניות בטרמינל    , נושא משרה בטרמינל, וכן  והורביץ יאנג החזקות בע"מ 
  .הכספיים לדוחות  'זט6 באור ראו ,הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה של טרמינלבכפוף להשלמת 

בדבר תוכנית תגמול  , 2020בדצמבר,  31המאוחדים ליום  לדוחות הכספים השנתייםב' 20המשך לבאור ב .1.5.11
הוענקו    2017ביוני,    28הוני למר הראל ויזל )מנכ"ל ודירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה( במסגרתה ביום  

מומשו על    2021ביוני,    22, ובהתאם לתנאי תוכנית זו, ביום  RSUיחידות מניה חסומות    134,617מר ויזל  ל
,  אג' למניה  30בסך של    מניות של החברה, בתמורה לתשלום  44,872-ל  RSUיחידות    44,872ידי מר ויזל  

של   בתמורה  לבורסה  מחוץ  בעסקה  באור    .למניה  ש"ח  379ונמכרו  ראו  נוספים  לדוחות  זי6לפרטים   '
 הכספיים.

מיליון ש"ח מתאגידים    200קיבלה החברה הלוואות לזמן ארוך בסך כולל של    2021במהלך חודש יוני,   .1.5.12
גדולים ישראלים  של    .בנקאים  בסך  נוספת  הלוואה  החברה  קיבלה  ספטמבר  ש"ח.  מ   50בחודש  יליון 
 ' לדוחות הכספיים. חי 6לפרטים נוספים ראו באור  

של    2021ביולי    26ביום   .1.5.13 מניותיה  לראשונה  מניות    9,227,313הנפקת  לציבור באמצעות    טרמינלהוצעו 
.טי השקעות  אקסרגילות, רשומות של שם, ללא ערך נקוב, של טרמינל וכן באמצעות הצעת מכר על ידי  

מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, של    15,378,855של    בע"מ והורביץ יאנג החזקות בע"מ 
החל מיום  .  טרמינלקיף מדף של  תשקיף הנפקה ראשונה לציבור תשקיף הצעת מכר ותש, מכוח  טרמינל

. לאחר השלמת העסקה  בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  טרמינלנסחרות מניותיה של    2021ביולי    29
בסעיף   מחזיקה    1.5.10המתוארת  הדוח,  למועד  ונכון  לציבור,  מניותיה  של  הראשונה  וההנפקה  לעיל 

לדוחות    'זט6אור  לפרטים נוספים ראו ב  ל.מהון המניות ומזכויות ההצבעה של טרמינ  51.93%- החברה בכ
לפרטים בדבר הסכם שירותי יעוץ וניהול, הסכם שירותים והעמסות, הסכם מועדון לקוחות    הכספיים.

 ה' לדוח הכספי סולו. 3טרמינל ראו באור והסכם מותגים ותיחום פעילות בהם התקשרה החברה עם 

התקשרות   .1.5.14 בדבר  הבת  של  לפרטים  הבנות   ריטיילורסהחברה  מחייב(    במזכר  עסקת  )בלתי  עם  בקשר 
 לדוחות הכספיים.    ' דכ6ראו באור אנרג'ים ומו"מ בין הצדדים בקשר עם עדכון מתווה העסקה 

אשר    2021,  בספטמבר  5  ביום .1.5.15 בחברה  המניות  בעלי  של  ומיוחדת  שנתית  כללית  אסיפה  התקיימה 
אישור תנאי  חברה בחריגה ממדיניות התגמול וכן  עדכון שכרו הקבוע של נושא משרה ב במסגרתה אושרו

הבת   בחברה  מסחרית  מנהלת  בתפקיד  בחברה(  שליטה  בעל  של  )בתו  ויזל  ירדן  גב'  של  העסקתה 
  ' לדוחות כה6באור  ראו    בדבר תנאי העסקתה של גב' ויזללפרטים נוספים    אף.דבליו.אס קמעונאות בע"מ.

 הכספיים.

החברה בהסכם עקרונות בלתי מחייב )להלן: "ההסכם"( בקשר עם  התקשרה    2021בספטמבר,    19  ביום .1.5.16
"קבוצת   יחד:  )להלן  נוספים  ומשקיעים  "קרסו"(  )להלן:  בע"מ  מוטורס  קרסו  החברה,  לפיה  עסקה 

מיליון דולר בחברת בייביארק בע"מ )להלן: "בייביארק"( כנגד   6.43המשקיעים"( ישקיעו סך כולל של  
מהון    22.91%נפק של בייביארק לפי החלוקה הבאה: החברה וקרסו  מהון המניות המו  50%הקצאה של  

מיליון דולר כל אחת, והמשקיעים הנוספים    2.95  -המניות המונפק של בייביארק כל אחת, בתמורה ל 
נוספים    לפרטים  .2022לרבעון הראשון של שנת   מתוכנן הראשון הכיסא של ההשקה מועד .  נוספים  4.18%

 . ספייםהכ  לדוחות'  כו6ראו באור  

של    החברה מצויה בתהליכי בחינה ומשא ומתן בקשר עם שתי עסקאות נדל"ן שונות לרכישה והשכרה .1.5.17
בקשר עם עסקה במסגרתה החברה תרכוש ממגה אור    מו"מ עם חברת מגה אור החזקות בע"מ;  מקרקעין

ובמסגרת זו יוקם    דונם,  11- של כ  בלתי מסוימים מזכויות החכירה של מגה אור במקרקעין בשטח  50%-כ
   "Jumbo Greece" החברה  תחת מותג  חנות  שר ישמש כבנה אאשר ישמש כמשרדים, וכן מ  במקרקעין מבנה
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מ  וכן מו"מ עם חברת מגה אור וחברת הר טוב תעשיה ונכסים בע"  ,יושכר לחברה בשליטת החברהאשר  
דונם, ובמסגרת זו    137-לרכישת כשליש בלתי מסוימים מזכויות הבעלות שלהן במקרקעין בשטח של כ

לחברה   יושכרו  אשר  ומסחר  למשרדים  מבנה  וכן  מרכזי  ולוגיסטיקה  הפצה  מרכז  במקרקעין  יוקם 
ידה.   על  מוחזקות  לכדי    2021בנובמבר    9ביום  ולחברות  המו"מ  גיבוש  להערכתה  כי  החברה  דיווחה 

  'זכ6אור  לפרטים נוספים ראו ב.  2022כמים מחייבים צפוי להסתיים במהלך הרבעון הראשון לשנת  הס
 לדוחות הכספיים. 

תקצה למנכ"ל, מר דובי שנידמן, יחידות מניה חסומות    ריטיילורסכי    צויןבמסגרת תשקיף ריטיילורס   .1.5.18
פרטית בהתאם    דוח הצעה   לפרסום, לאחר ההנפקה לציבור של ריטיילורס, בכפוף  אש"ח  600-של כ  בשווי

דירקטוריון    לתקנות הצעה פרטית, החסומות,    יחידותה   הקצאתלאימוץ תכנית    ריטיילורסאישור של 
לרשויות המס וחלוף תקופת ההמתנה הקבועה בפקודת מס הכנסה, וכן אישור של הבורסה    התכנית  הגשת

  הוקצו  טרם,  הדוח  למועד   נכון.  החסומות  היחידותל מניות המימוש אשר ינבעו מהמרת  לרישום למסחר ש
 . החסומות  היחידות

 .להלן  5.4בדבר עדכון מדיניות חלוקת דיבידנד בחברה ראו סעיף  לפרטים .1.5.19

 

 
 הדיווח  תאריך  לאחר מהותיים אירועים     .1.6

 
הבת    2021באוקטובר,    5ביום     1.6.1 החברת  )התקשרה  היולדת  לבית  ישיר  שיווק  בהסכם  "שילב"שילב   )

כ של  כ  50.1%- לרכישה  של  לסך  בתמורה  בע"מ,  מיננה  של  המניות  שעם    15-מהון  באופן  ש"ח  מיליון 
בכ תחזיק  החברה  העסקה,  שתי    50.1%-השלמת  ידי  על  תוחזק  והיתרה  מיננה  של  המניות  מהון 

     ' לדוחות הכספיים.  א9לפרטים נוספים ראו באור    המייסדות, בחלקים שווים.

איט    החברההתקשרה    2021בנובמבר,    3ביום   1.6.2 ומקס  בע"מ  פיננסים  איט  מקס  עם  להסכם  בתוספת 
אשראים בע"מ )לשעבר לאומי קארד בע"מ ולאומי קארד אשראים בע"מ, בהתאמה, להלן יחד: "מקס"(  

האשראי   כרטיס  מועדון  עם  "המועדון"(.  DREAM CARD VIPבקשר  בקשר    לפרטים  )להלן:  נוספים 
  2020בדצמבר,    31( לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  14ב')21להסכם האמור לעיל ראו באור  

 לדוחות הכספיים.   'ב 9באור ו
 

 

לרבות    הליכים  בדבר  לפרטים   .1.7 מהותיים,  ראו בקבוצה  חברותכנגד    ושהוגש  ייצוגיות  תביעותמשפטיים   ,  
  ' א21  באור  כןוהכספיים    לדוחות'  ד9  -ו  ג'9,  'גכ6,  'בכ 6',  אכ6,  'כ6,  'יט6,  'וט6,  'ט6  ',ח 6,  'ו6,  'ד6  ',ב6  יםבאור

 .2020בדצמבר,   31של החברה ליום  לדוחות הכספיים
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 והחשבונאי  המגזרי בדיווח  הצגתן לפי  בחברה הפעילויות  מבנה תרשים להלן:  מגזרי ניתוח .2

 חשבונאי  דוח  

 הבית  ואופנת אופנה

 

  אווירה מוצרי
 וטיפוח 
100%  

 מהפעילות 

 ספורט פעילות 
 מהפעילות  100%

 

 אחרים 
 לא משויך  

 מהפעילות  100%
 

  לפני"כ  סה
 התאמות 

  100% בסיס  על
 מהפעילות 

 

   התאמות
 לתוצאות הפעילות 

 לחודשים 
   ספטמבר  –ינואר  

2021   
 

 סה"כ דוח כספי מאוחד 
 לתוצאות הפעילות לחודשים  

   ספטמבר   –ינואר  
2021   
 בישראל  

100%  
 מהפעילות 

 "ל לחו
100%  

 מהפעילות 

  הכנסות
 ממכירות 
 ושירותים 

 
 
 

FOX, FOX  

Home, TCP, 

Mango, 

AE,      

     Urbnמותגי

 

FOX, 

AE Kids 

Laline Nike Israel,  

Nike Canada & 

Europe, 

Foot Locker Israel, 

Foot Locker 

Europe, Dream 

Sport 

Billabong 

Sacks, 

Yanga, 

Terminal-X,   

Shilav 

Red 

 

 -ביניים  סיכום
  ואופנת אופנה
 , הבית

אווירה   מוצרי
 ,  וטיפוח

   פעילות ספורט
 ואחרים 

 

 : מכירות  100% בניכוי

Sacks,  Foot Locker 

Europe, Red 

 

 

 : מכירות 

FOX, FOX Home, TCP, 

Mango,  Laline, Nike Israel,  

Nike Canada & Europe, Foot   

Locker, Terminal-X, Shilav, 

Yanga, AE,  Billabong, Dream 

Sport 

    URBN מותגי  -ו

 גולמי רווח
 
 
 
 
 

FOX,  FOX 

Home, TCP,  

Mango, AE,  

     Urbnמותגי

  

 

FOX, 

AE Kids 

Laline Nike Israel,  

Nike Canada & 

Europe, 

Foot Locker Israel, 

Foot Locker 

Europe, Dream 

Sport 

Billabong 

Sacks, 

Yanga, 

Terminal-X,   

Shilav, Red 

 

 -ביניים  סיכום
  ואופנת אופנה
 , הבית

אווירה   מוצרי
 ,  וטיפוח

   פעילות ספורט
 ואחרים 

 

  רווח  100% בניכוי
 :גולמי

Sacks,  Foot Locker 

Europe,  Red 

 

 : גולמי רווח

FOX, FOX Home, TCP, 

Mango,  Laline, Nike Israel,  

Nike Canada & Europe, Foot   

Locker Israel& Europe, 

Terminal-X, Shilav, Yanga, 

AE,  Billabong, Dream Sport 

  URBN מותגי  -ו

 רווח
 תפעולי 

 
 
 
 

FOX, FOX  

Home, TCP,  

Mango, AE,  

     Urbnמותגי

 

 

 

 

FOX, 

AE Kids 

Laline (*) 

 
Nike Israel(*),  

Nike Canada & 

Europe, 

Foot Locker Israel, 

Foot Locker 

Europe, Dream 

Sport 

 

   )*(תפעולי  רווח

Billabong,  

Sacks, 

Yanga, 

Terminal-X,   

, RedShilav   

 -ביניים  סיכום
  ואופנת אופנה
 , הבית

אווירה   מוצרי
 ,  וטיפוח

   פעילות ספורט
 ואחרים 

 

רווח    100% בניכוי
 :  )*( תפעולי 

Sacks, Foot Locker 

Europe, Red 

 
 רווחי   בתוספת
 : לחברות אקוויטי

 Sacks (50%) , Foot 

Locker Europe 

(49%), Red (49%) 

 

 : תפעולי רווח

FOX, FOX Home, TCP, 

Mango,  Laline, Nike Israel,  

Nike Canada & Europe, Foot   

Locker Israel, Terminal-X, 

Shilav, Yanga, AE,  Billabong, 

Dream Sport מותגי   -ו URBN    

 
 : לחברות אקוויטי רווחי   בתוספת

 Sacks (50%),  Foot Locker 

Europe (49%), Red (49%) 

 

 ה הרכיש )*( בניכוי עודפי עלות בגין
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פעילות  ת לתחומי  בחלוקה  הקבוצה  של  העסקית  הפעילות  ביום  ו  תשעהלוצאות  שהסתיימו  חודשים  שלושה 

 )באלפי ש"ח(: 2020.90.3 -וב  2021.90.3

  1ליום  עד    לליןוכן    פוטלוקר אירופה  RED,  ,סאקס, תוצאות החברות המדווחות )IFRS 11בהמשך ליישום תקן  

 המאזני.  השווי(, מטופלות לפי שיטת  2020  ,לנובמבר

לצורך הצגת תוצאות הדיווח המגזרי בהתאם לתחומי הפעילות של החברה ולמידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות  

(, מוצגים נתוני המכירות והרווח המגזרי של החברות המדווחות לפי שיטת השווי  CODM-התפעוליות הראשי )ה

( ובמקביל מבוצעת התאמה של המכירות ושל הרווח המגזרי לצורך הצגת  100%המאזני, לפי שיעור החזקה מלא )

 תוצאות הפעילות בהתאם לשיעור ההחזקות בפועל תחת עמודת ההתאמות. 

 

  ה מהעסקכתוצאה    2020,  נובמבר ב  1- יום ההחל מ  ללין  חברתכספיים של  החברה החלה לאחד את הדוחות ה

 ' לדוחות הכספיים. 5ובאור  2020בדצמבר,  31ליום   המאוחדים לדוחות הכספיים ג'5באור  ת בהמפורט

  
 חודשים )באלפי ש"ח(   9לתקופה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-9/2021 

   אופנה ואופנת הבית       
(FOX, FOX Home, 

TCP, Mango, AE,  

   Urbn  מותגי)

מוצרי 
אווירה 
 וטיפוח

(Laline ) 
 
  

 ספורט 
(Nike Israel, 

Nike Canada 

& Europe, 

Foot Locker 

Israel, Foot 

Locker 

Europe,   

Dream Sport ) 

 אחרים 
 לא משויך  
(Billabong, 

Sacks, Red 

Yanga, 

Terminal 

X, Shilav) 

סה"כ לפני  
 התאמות

על בסיס  
100%  

  מהפעילות

 התאמות
  

סה"כ דוח 
כספי 
 מאוחד

 בישראל 
 

 לחו"ל

 2,911,232 (54,011) 2,965,243 705,656 773,092 182,491 11,815 1,292,189 הכנסות מחיצוניים 

 -  (44,511) 44,511 7,171 -  -  -  37,340 הכנסות בין מגזריות

 2,911,232 (98,522) 3,009,754 712,827 773,092 182,491 11,815 1,329,529 סה"כ הכנסות

 -  -  100.00% 23.6% 25.7% 6.1% 0.4% 44.2% מסך ההכנסות % 

 1,698,216 (34,572) 1,732,788 391,541 385,987 125,602 2,926 826,732 רווח גולמי 

 371,621 (2,174) 373,795 74,705 83,175 40,482 1,371 174,062 תפעולי  רווח

 12.8% -  12.4% 10.5% 10.8% 22.2% 11.6% 13.1%   שיעור רווח

 רווח תפעולי  
 IFRS16בנטרול 

153,176 1,371 39,292 78,142 67,807 339,788 (1,437) 338,351 

 11.6% -  11.3% 9.5% 10.1% 21.5% 11.6% 11.5% שיעור רווח  
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 חודשים )באלפי ש"ח(   3לתקופה של 

 

 

 

 

  

1-9/2020 

 אופנה ואופנת הבית         
(FOX, FOX Home, 

TCP, Mango, AE,  

  Urbn  מותגי)
  

מוצרי 
אווירה 
 וטיפוח

(Laline ) 

 ספורט 
(Nike Israel, 

Nike Canada 

& Europe, 

Foot Locker 

Israel, Dream 

Sport) 

 אחרים 
לא  

משויך 
(Billabon

g Sacks, 

Yanga, 

Terminal 

X, Shilav) 

סה"כ לפני  
 התאמות

על בסיס  
100%  

 מהפעילות
  

סה"כ דוח  התאמות
כספי 
 מאוחד

  

 לחו"ל בישראל 

 1,999,333 (174,887) 2,174,220 487,437 466,998 148,909 16,169 1,054,707 הכנסות מחיצוניים 

 -  (24,741) 24,741 3,405 -  -  -  21,336 הכנסות בין מגזריות

 1,999,333 (199,628) 2,198,961 490,842 466,998 148,909 16,169 1,076,043 סה"כ הכנסות

 -  -  100% .%322 21.2% 6.8% 0.7% 48.9% % מסך ההכנסות 

 1,133,288 (120,771) 1,254,059 264,563 231,072 101,657 4,438 652,329 רווח גולמי 

 186,204 (20,481) 206,685 32,118 56,671 30,190 2,711 84,995 תפעולי  רווח

.%112 20.3% 16.8% 7.9% שיעור רווח   6.5% %49.   - 9.3% 

   רווח תפעולי 
 IFRS16בנטרול 

52,147 2,711 28,657 51,685 27,236 162,436 (17,057) 145,379 

 7.3% -  7.4% 5.5% 11.1% 19.2% 16.8% 4.8% שיעור רווח  

  

7-9/2021 

 אופנה ואופנת הבית         
(FOX, FOX Home, 

TCP, Mango, AE,  

  Urbn  מותגי)
  

מוצרי 
אווירה 
 וטיפוח

(Laline ) 

 ספורט 
(Nike Israel, 

Nike Canada 

& Europe, 

Foot Locker 

Israel, Foot 

Locker 

Europe,  

Dream Sport) 

 אחרים 
לא  

משויך 
(Billabon

g Sacks, 

Red, 

Yanga, 

Terminal 

X, Shilav) 

סה"כ לפני  
 התאמות

על בסיס  
100%  

 מהפעילות
  

סה"כ דוח  התאמות
כספי 
 מאוחד

  

 לחו"ל בישראל 

 1,135,923 (22,349) 1,158,272 253,633 350,044 70,906 3,756 479,933 הכנסות מחיצוניים 

 - (14,244) 14,244 3,561 - (229) - 10,912 הכנסות בין מגזריות

 1,135,923 (36,593) 1,172,516 257,194 350,044 70,677 3,756 490,845 סה"כ הכנסות

 - - 100.0% 21.9% 29.9% 6.0% 0.3% 41.9% % מסך ההכנסות 

 657,610 (13,941) 671,551 142,278 179,324 49,533 884 299,532 רווח גולמי 

 133,822 48 133,774 21,213 48,370 17,264 387 46,540 תפעולי  רווח

 11.8% -  11.4% 8.2% 13.8% 24.4% 10.3% 9.5% שיעור רווח  

   רווח תפעולי 
 IFRS16בנטרול 

39,977 387 16,892 44,921 18,556 120,733 69)  ) 120,664 

.%812 23.9% 10.3% 8.1% שיעור רווח    7.2% 10.3%  - 10.6% 
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  פותלתקו  החברה   של  הפעילות  מתחומי   אחד   כל   של  המשתנות   והעלויות  הקבועות   העלויות  של  פירוט   להלן 

      :)באלפי ש"ח( 2020-2021שנים  לת  והמדווח

 

 חודשים )באלפי ש"ח(   9לתקופה של 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7-9/2020 

 אופנה ואופנת הבית         
(FOX, FOX Home, 

TCP, Mango, AE,  

  Urbn  מותגי)
  

מוצרי 
אווירה 
 וטיפוח

(Laline ) 

 ספורט 
(Nike Israel, 

Nike Canada 

& Europe, 

Foot Locker 

Israel, Dream 

Sport) 

 אחרים 
לא  

משויך 
(Billabon

g Sacks, 

Yanga, 

Terminal 

X, Shilav) 

סה"כ לפני  
 התאמות

על בסיס  
100%  

 מהפעילות
  

סה"כ דוח  התאמות
כספי 
 מאוחד

  

 לחו"ל בישראל 

 786,636 (67,535) 854,171 188,795 212,042 58,119 7,149 388,066 הכנסות מחיצוניים 

 - (9,919) 9,919 1,815 - - - 8,104 הכנסות בין מגזריות

 786,636 (77,454) 864,090 190,610 212,042 58,119 7,149 396,170 סה"כ הכנסות

 - - 100% 22.1% 24.5% 6.7% 0.8% 45.8% % מסך ההכנסות 

5445,22 (47,371) 492,596 102,492 106,420 40,245 2,008 241,431 רווח גולמי   

 75,764 (8,758) 84,522 12,282 31,877 13,129 1,273 25,961 תפעולי  רווח

 9.6% -  9.8% 6.4% 15.0%   22.6% 17.8% 6.6% שיעור רווח  

 רווח תפעולי  
 IFRS16בנטרול 

12,834 1,273 12,611 29,980 10,579 67,277 (7,980) 59,297 

.%114 21.7% 17.7% 3.2% שיעור רווח    5.6% 7.8%  - 7.5% 

 
 הבית  ואופנת אופנה  

(FOX, FOX Home, AE, TCP, 

 ,Urbn  Mango)מותגי

 אווירה וטיפוח  מוצרי
  Laline) )  

 ספורט 
(Nike, Nike Canada & Europe, 

Foot Locker Israel, Foot Locker 

Europe, Dream Sport) 
1-9/2021 1-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 

 466,998 773,092 148,909 182,491 1,092,212 1,341,344 הכנסות "כ סה

 231,072 385,987 101,657 125,602 656,767 829,658 גולמי   רווח

 98,746 159,769 41,535 45,568 343,878 384,982 קבועות  עלויות

 75,655 143,043 29,932 39,552 225,183 269,243 משתנות  עלויות

 56,671 83,175 30,190 40,482 87,706 175,433   תפעולי רווח
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 חודשים )באלפי ש"ח(   3לתקופה של 
  

 הבית  ואופנת אופנה  
(FOX, FOX Home, AE, TCP, 

 ,Urbn  Mango)מותגי

 אווירה וטיפוח  מוצרי
  Laline) )  

 ספורט 
(Nike, Nike Canada & Europe, 

,Foot Locker Israel, Foot 

Locker Europe, Dream Sport) 

7-9/2021 7-9/2020 7-9/2021 7-9/2020 7-9/2021 7-9/2020 

 212,042 350,044 58,119 70,677 403,319 494,601 הכנסות "כ סה

 106,420 179,324 40,245 49,533 243,439 300,416 גולמי   רווח

 40,192 70,435 15,434 16,648 133,593 152,338 קבועות  עלויות

 60,519 11,682 15,621 82,612 101,151 משתנות  עלויות
 

34,351 

 31,877 48,370 13,129 17,264 27,234 46,927   תפעולי רווח

 
 
 
 

ות  תקופ ל  החברה  של  הפעילות  מתחומי  אחד  כל  עבור,  2021לשנת    הזהות  החנויות  במכירותהשינוי    פירוט  להלן

 :)**(  2019- ו 2021המדווחות לשנים  

   זהות חנויות מכירות

 

 חודשים   9לתקופה של 

 

החלה בסיום הסגר השלישי,   בתשעת החודשים הראשוניםהתקופה הרלבנטית לפיה חושבו נתוני החנויות הזהות 
   .2019בשנת   בהשוואה לאותה תקופה 2021 בשנת בספטמבר 30 ליום  ועד בפברואר 21 ביום

 
ה ואופנת הבית,  במגזרים אופנלאותה התקופה עלו  אתרי האונלייןמכירות בחנויות זהות בשקלול נתוני מכירות 

     בהתאמה. 39.3%, 25.6%,  23.0%-מוצרי אווירה וטיפוח וספורט בכ
 

למאי   7-למרץ ובין ה  14-לפברואר עד ה 21הינה בין   בתשעת החודשים הראשוניםהמכירות בחנויות הזהות נתוני 
אופנה ואופנת הבית, מוצרי    , עלו במגזרים2020בהשוואה לאותה התקופה בשנת  2021בשנת   לספטמבר 17-עד ה

המכירות  כי תקופות של חזרה מסגר מאופיינות   יצויין . בהתאמה 5.0%, 3.5%, 7.4%-וספורט בכאווירה וטיפוח 
   בעליה משמעותית.

 . תקופות ההשוואה הרלוונטיותהנתונים אינם כוללים מכירות בחו"ל, עקב סגרים מרובים שחלו במהלך 
 

 חודשים   3לתקופה של 

 ספורט  וטיפוח אווירה מוצרי הבית  ואופנת אופנה 
7-9/2021 7-9/2019 7-9/2021 7-9/2019 7-9/2021 7-9/2019 

"כ מכירות  סה
חנויות זהות ב

 * )באלפי ש"ח( 
397,816 354,244 54,148 46,839 146,030 107,030 

 
בהשוואה לרבעון  2021אתרי האונליין ברבעון השלישי בשנת  מכירות בחנויות זהות בשקלול נתוני מכירות 

  36.4%, 14.1%, 13.8%-וספורט בכבמגזרים אופנה ואופנת הבית, מוצרי אווירה וטיפוח עלו  2019מקביל בשנת 
     בהתאמה.

 
 

בהשוואה לאותה התקופה    2021בשנת    ספטמברל  17ועד    יולי ל  1בין  המכירות בחנויות הזהות לתקופה של  נתוני  

 ספורט  וטיפוח אווירה מוצרי הבית  ואופנת אופנה 
1-9/2021 1-9/2019 1-9/2021 1-9/2019 1-9/2021 1-9/2019 

"כ מכירות  סה
חנויות זהות ב

 * )באלפי ש"ח( 
1,026,261 845,714 129,830 104,575 273,105 196,096 
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   .בהתאמה 14.3% ,0.1% ,7.8%-וספורט בכ מוצרי אווירה וטיפוח, במגזרים אופנה ואופנת הבית עלו 2020בשנת 
 
 
 ות ההשוואה תקופ ( החנויות ששימשו לצורך חישוב המכירות הן רק חנויות אשר פעלו באופן רציף וסדיר במהלך  *) 

 . ואשר לא חל שינוי כלשהו בשטחןת והרלבנטי
 

נתוני החנויות הזהות בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת   )ולא בהשוואה לשנת   2019)**( החברה בחרה בהצגת 
חלה ירידה במכירות בשל השפעת התפשטות הקורונה בישראל עד   2020  ,חודש מרץ( מהסיבה שכבר בתחילת  2020

במרץ נסגרו כלל החנויות בהוראת הממשלה, ומשום כך בסיס ההשוואה מול התקופה שבה פעלו החנויות   15  -שב
 הוא מאוד צר. 2021בשנת 

 
 

 :2020-2021  המדווחת לשנים  הלתקופ  החברה  של  הפעילות  מתחומי  אחד  כל  עבור"ר  למ   ההכנסות  פירוט  להלן

 

  (זהות בחנויות)לא  "רלמ מכירות

 חודשים   9לתקופה של 

 

 חודשים   3לתקופה של 

 
 ספורט   וטיפוח  אווירה מוצרי הבית ואופנת אופנה
7-9/2021 7-9/2020 7-9/2021 7-9/2020 7-9/2021 7-9/2020 

   מכירות"כ סה
 ** )בש"ח(  ר"למ

1,201 1,124 3,137 741,3 2,601 3,022 

 שטחים"כ סה
לחישוב   ששימשו

מכירות למ"ר  
 *** )במ"ר(

125,844 125,736 6,677 6,162 44,862 26,901 

 
 

  12הינה בין    2021לשנת    ראשוניםהבתשעת החודשים    בחנויות בארץ  המכירות למ"ר נתוני  לפיה חושבו  התקופה  
   .לספטמבר 30ועד  בפברואר

    לספטמבר. 17למאי ועד  7ובין  למרץ 14ועד  בינואר 1התקופה הינה בין  2020לשנת 
 

    .לספטמבר 30ועד  ביולי  1הינה בין  2021לשנת  השלישיברבעון  המכירות למ"רנתוני  לפיה חושבו התקופה 
   . לספטמבר 17ועד  ליולי 1התקופה הינה בין  2020לשנת 

 

  2021למ"ר בחו"ל בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי לשנת  התקופות שלפיהן חושבו נתוני מכירות  
 הינם לפי תקופות הסגר במדינות הרלוונטיות.

 
 
 

 .( הנתונים אינם כוללים מכירות ושטחי מסחר של החנויות בקנדה*

 
נתוני    נתוני(  ** אינם  למ"ר  זהות המכירות  בגודל    חנויות  מהשינוי  היתר  בין   המכירותנתוני    החנויות.ומושפעים 

  ובניכוי "מ  מע  בניכוי,  החנויות  בקופות   שהתקבלו  התשלום  אמצעי  כלכללו את    רלמ"  המכירות  חישוב  לצורךששימשו  
   .וכרטיסי מתנה  קניההדרים קארד והנחות על תווי  עדוןמימוש נקודות מו  לרבות, והמבצעים  תההנחו כל

 
השטחים*** נתוני  החישוב    במ"ר  (  לצורך  ומחסנים.   הינםששימשו  ציבוריים  שטחים  כוללים  ואינם  נטו    במונחי 

 
 ספורט   וטיפוח  אווירה מוצרי הבית ואופנת אופנה
1-9/2021 1-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 

   מכירות"כ סה

 ** )בש"ח(  ר"למ
1,323 1,128 3,360 53,02 2,794 2,906 

 שטחים"כ סה
לחישוב   ששימשו

מכירות למ"ר  
 *** )במ"ר(

125,334 124,149 6,606 778,5 39,577 22,585 
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 חישוב סה"כ השטחים לתקופה במ"ר נעשה באופן יחסי לפי מספר חודשי הפעילות של כל חנות. 
 . בכל שנה התקופות להן מתייחסות המכירות למ"ר הינן התקופות בהן היו החנויות פתוחות

 
 

   הבית ואופנת אופנה הפעילות תחום 2.1

 

 בישראל אופנה ואופנת הבית  תחום 2.1.1

 
 )במיליוני ש"ח( חודשים   9לתקופה של 

 

 

 

2120/9-1 2020/9-1  

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור

 השינוי 

  שינוי

  ביחס

 למחזור

 הסבר

 1.6% 26.7% %60.6 652.3 62.2% 826.7 רווח גולמי 

 תנובע בשיעור הרווח הגולמי העלייה
 עקב  הרכשבעלויות  מקיטוןבעיקר 

שער החליפין הממוצע של  היחלשות
שינוי בתמהיל ל והדולר מול השק

 ההובלה בעלויות עליה בקיזוז, המוצרים
 . הרחוק חבעיקר מהמזר הימית

 5.2% %8.410 7.9% 85.0 13.1% .1174 רווח תפעולי 
 נובעת בשיעור הרווח התפעולי  העלייה
בחנויות  במכירות מהעלייהבעיקר 
בשל  וכןהגולמי  רווחשיעור הוב הזהות

בתקופה הוצאות חד פעמיות שנרשמו 
אשתקד בגין ירידת ערך זיכיון  מקבילה

 רכוש והפחתת  URBNמותגי קבוצת 
מיליון ש"ח תחת   12.9של  בסך קבוע

 סעיף הוצאות מכירה ושיווק.

רווח תפעולי  
בנטרול 
IFRS16 

153.2 11.5% 52.1 4.8% 193.7% 6.7% 

 
 
 

 )במיליוני ש"ח( חודשים   3לתקופה של 
 

 

 

 הסבר השינוי  שיעור 2020/9-1 2120/9-1 

 23.6% 1,076.0 329.5,1 מכירות 

ה במכירות  ימעליהעלייה נובעת בעיקר 
החנויות הזהות בתקופה בה החנויות היו 

  10שבתאריכים וזאת על אף  פתוחות
  2021במאי,  21ועד לתאריך  2021במאי, 

חל מבצע "שומר החומות" אשר הביא  
לירידה במכירות בעקבות המצב 

 הבטחוני ששרר בארץ.

 הסבר השינוי  שיעור 2020/9-7 2120/9-7 

 23.9% 396.2 490.8 מכירות 

מעלייה במכירות  העלייה נובעת בעיקר 
שחלו  , עיתוי חגי תשריהזהותהחנויות 

לעומת החגים   השנה בחודש ספטמבר
 שחלו בתקופת הסגר השני ,אשתקד

האטה במכירות אשתקד עקב ומ
התפשטות מגיפת הקורונה וסגירת  

  2020בספטמבר,  18החנויות החל מיום 
 . 2020 בדצמבר 8ועד ליום 

 2120/9-7 2020/9-7  
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 "ל בחו  אופנה  חוםת 2.1.2

 

 )במיליוני ש"ח( חודשים   9לתקופה של 
 

 

 2120/9-1 2020/9-1  

 שיעור סכום

 ממחזור
 שיעור סכום

 ממחזור
 שיעור

 השינוי 
  שינוי

  ביחס

 למחזור

 הסבר

 ( 2.6%) ( 34.1%) 27.4% 4.4 24.8% 2.9 רווח גולמי 
נובעת  רווח הגולמיה שיעורב הירידה
בתמהיל המכירות בין   מהשינויבעיקר 

המותגים והפריטים שנמכרו ללקוחות 
 בחו"ל.  

 ( 5.2%) ( 48.1%) 16.8% 2.7 11.6% 1.4 רווח תפעולי 
 נובעת התפעולירווח שיעור הב הירידה

כפי בשיעור הרווח הגולמי  מהירידה
 שהוסבר לעיל. 

 
 

 )במיליוני ש"ח( חודשים   3לתקופה של 
 

 

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור

 השינוי 

  שינוי

  ביחס

 למחזור

 הסבר

 0.1% 24.1% 60.9% 241.4 61.0% 299.5 רווח גולמי 

 תנובע בשיעור הרווח הגולמי העלייה
 עקב  הרכשבעלויות  מקיטוןבעיקר 

חליפין הממוצע של שער ה  היחלשות
שינוי בתמהיל ו הדולר מול השקל

 ההובלה בעלויות עליה בקיזוז, המוצרים
 .הרחוק חבעיקר מהמזר הימית

 %2.9 78.8% 6.6% 26.0 .%59 5.64 רווח תפעולי 

 נובעת בשיעור הרווח התפעולי  העלייה
שיעור וב במכירות מהעלייהבעיקר 

בשל הוצאות חד  וכןהגולמי  רווחה
אשתקד בגין  ברבעוןפעמיות שנרשמו 

 במותגי קבוצת  קבוע רכוש הפחתת
URBN  ש"ח תחת  מיליון  1.7של  בסך

, וזאת על סעיף הוצאות מכירה ושיווק
אף צמצום גדול בהוצאות ההפעלה  

העיקריות בתקופת הסגר אשתקד שהחל 
 8ועד ליום  2020בספטמבר,  18מיום 

 . 2020בדצמבר 

רווח תפעולי  
בנטרול 
IFRS16 

40.0 8.1% 12.8 3.2% 211.5% 4.9% 

 הסבר השינוי  שיעור 2020/9-1 2120/9-1 

 ( 27.2%) 16.2 11.8 מכירות 
נובעת בעיקר מהירידה במכירות הירידה 

וכן ירידה  במכירות לזכיינים בחו"ל
 . בשער הדולר

 הסבר השינוי  שיעור 2020/9-7 2120/9-7 

 ( 46.5%( 7.1 3.8 מכירות 
הירידה במכירות נובעת בעיקר מהירידה 

במכירות לזכיינים בחו"ל וכן ירידה 
 בשער הדולר. 

 2120/9-7 2020/9-7  
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   וטיפוח  אווירה מוצרי פעילות תחום   2.2

 לפי מוצגות    "מ"(בע  וסבונים  נרות)"ללין    וטיפוח  אווירה  מוצרי  פעילות  תחום  שלהפעילות    תוצאות

 (. 100%)  מלא החזקה שיעור

 
 

 )במיליוני ש"ח( חודשים   9לתקופה של 
 

 

 2120/9-1 2020/9-1  

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור

 השינוי 

  שינוי

  ביחס

 למחזור

 הסבר

 0.5% 024.% 68.3% 101.7 68.8% 125.6 רווח גולמי 

 תנובע בשיעור הרווח הגולמי העלייה
המכירות בין  ו המוצרים מתמהילבעיקר 

בעלויות   קיטוןו ערוצי המכירה השונים
שער החליפין  היחלשות עקב הרכש

 בקיזוז, הממוצע של הדולר מול השקל
בעיקר  הימית ההובלה בעלויות עליה

 .הרחוק חמהמזר

 1.9% 34.1% 20.3% 30.2 22.2% 40.5 רווח תפעולי 
בעיקר  התפעולי נובעת ברווח העלייה

בחנויות הזהות  במכירות מהעלייה
, וכן מחסכון בהוצאות הגולמי  וברווח

השנה, בין היתר בעקבות סגירת  התפעול 
החנויות בקנדה בחצי השנה הראשונה 

 של השנה. 

רווח תפעולי  
בנטרול 
IFRS16 

39.3 21.5% 28.7 19.2% 37.1% 2.3% 

 
 
 
 
 

 )במיליוני ש"ח( חודשים   3לתקופה של 
 

 שיעור סכום

 ממחזור
 שיעור סכום

 ממחזור
 שיעור

 השינוי 
  שינוי

  ביחס

 למחזור

 הסבר

 ( 4.6%) ( 55.0%) 28.1% 02. 23.5% 0.9 רווח גולמי 
נובעת  רווח הגולמיה שיעורב הירידה
בתמהיל המכירות בין   מהשינויבעיקר 

המותגים והפריטים שנמכרו ללקוחות 
 בחו"ל.  

 ( 7.5%) ( 69.2%) 17.8% 1.3 10.3% 0.4 רווח תפעולי 
 נובעת התפעולירווח שיעור הב הירידה

כפי בשיעור הרווח הגולמי  מהירידה
 שהוסבר לעיל. 

 הסבר השינוי  שיעור 2020/9-1 2120/9-1 

 22.6% 148.9 182.5 מכירות 

מגידול בשטחי  העלייה נובעת בעיקר
החנויות מעלייה במכירות ו המסחר

הזהות בתקופה בה החנויות היו 
  10פתוחות, וזאת על אף שבתאריכים 

  2021במאי,  21ועד לתאריך  2021במאי, 
חל מבצע "שומר החומות" אשר הביא  

לירידה במכירות בעקבות המצב 
  הבטחוני ששרר בארץ.
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 2120/9-7 2020/9-7  

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור

 השינוי 

  שינוי

  ביחס

 למחזור

 הסבר

 0.7% 23.1% 69.2% 40.2 69.9%   49.5 רווח גולמי 

הגולמי  העלייה הרווח    ת נובע  בשיעור 
ערוצי בעיקר   בין  המכירות  מתמהיל 

השונים  הרכשבעלויות    קיטוןו  המכירה 
שער החליפין הממוצע של    היחלשות  עקב

 בעלויות  עליה  בקיזוז,  הדולר מול השקל
 . הרחוק חבעיקר מהמזר הימית ההובלה

 1.7% 32.1% 22.6% 13.1 24.3%   17.3 רווח תפעולי 
בעיקר  נובעת ברווח התפעולי העלייה

בחנויות הזהות  במכירות מהעלייה
, וזאת על אף צמצום גדול  הגולמי  וברווח

ההפעלה העיקריות בתקופת  בהוצאות 
 18הסגר אשתקד שהחל מיום 

בדצמבר  8ועד ליום   2020בספטמבר, 
2020 . 

רווח תפעולי  
בנטרול 
IFRS16 

16.9 23.9% 12.6 21.7% 33.9% 2.2% 

 
 

 

 ספורט  פעילות תחום   2.3

 

  מלא  החזקה   שיעור  לפי מוצגות  "מ"(  בע  ריטיילורס)"  הספורט  פעילות  תחום  שלהפעילות    תוצאות

(100% .) 

 
 )במיליוני ש"ח( חודשים   9לתקופה של 

 

 

 

 

 

 

 הסבר השינוי  שיעור 2020/9-7 2120/9-7 

 21.7% 58.1 70.7 מכירות 

מגידול בשטחי  העלייה נובעת בעיקר
האטה  ממעיתוי חגי תשרי ו המסחר,

במכירות אשתקד עקב התפשטות מגיפת 
 18הקורונה וסגירת החנויות החל מיום 

בדצמבר  8ועד ליום   2020בספטמבר, 
2020.  

 הסבר השינוי  שיעור 2020/9-1 2120/9-1 

 65.5% 467.0 773.1 מכירות 

בעיקר מגידול בשטחי העלייה נובעת 
המסחר בישראל, קנדה ובעיקר 

מעליה במכירות בחנויות באירופה, 
הזהות בישראל בתקופה בה החנויות היו 

השפעת הסגרים בחו"ל,  זוז יפתוחות ובק
  2021במאי,  10וזאת על אף שבתאריכים 

חל מבצע  2021במאי,  21ועד לתאריך 
"שומר החומות" אשר הביא לירידה 

במכירות בעקבות המצב הבטחוני ששרר 
 בארץ.
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 )במיליוני ש"ח( חודשים   3לתקופה של 

 

 

 2120/9-7 2020/9-7  

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור

 השינוי 

  שינוי

  ביחס

 למחזור

 הסבר

הגולמי נובעת בעיקר  רווח בהעליה  1.0% 68.5% 50.2% 106.4 51.2%  179.3 רווח גולמי 
 כפי שהוסבר לעיל.  כירותבמעליה המ

 ( 1.2%) 51.7% 15.0% 31.9 13.8%   48.4 רווח תפעולי 
בעיקר  נובעתרווח התפעולי ב העלייה

וזאת   ,הגולמי וברווח במכירות מהעלייה
על אף צמצום גדול בהוצאות ההפעלה 

העיקריות בתקופת הסגר אשתקד שהחל 
 8ועד ליום  2020בספטמבר,  18מיום 

 . 2020בדצמבר 

רווח תפעולי  
בנטרול 
IFRS16 

44.9 12.8% 30.0 14.1% 49.8% (1.3% ) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2120/9-1 2020/9-1  

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור סכום

 ממחזור

 שיעור

 השינוי 

  שינוי

  ביחס

 למחזור

 הסבר

הגולמי נובעת בעיקר  רווח בהעליה  0.4% 067.% 49.5% 231.1 49.9% 386.0 רווח גולמי 
 כפי שהוסבר לעיל.  כירותבמעליה המ

בעיקר  נובעת התפעולי ברווח העלייה ( 1.3%) 46.7% 12.1% 56.7 10.8% 83.2 רווח תפעולי 
בחנויות הזהות  במכירות מהעלייה

כפי שהוסבר לעיל,  הגולמי וברווח
בקיזוז הוצאות חד פעמיות שנבעו 

 החברה הבת בבורסה.  מהנפקת

רווח תפעולי  
בנטרול 
IFRS16 

78.1 10.1% 51.7 11.1% 51.2% (1.0% ) 

 הסבר השינוי  שיעור 2020/9-7 2120/9-7 

 65.1% 212.0 0035. מכירות 

מגידול בשטחי  בעיקרהעלייה נובעת 
חר בישראל, קנדה ובעיקר המס

מעלייה במכירות החנויות  באירופה,
הזהות ומהאטה במכירות בישראל 

הקורונה אשתקד עקב התפשטות מגיפת 
 18וסגירת החנויות החל מיום 

בדצמבר  8ועד ליום   2020בספטמבר, 
2020 . 
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 חשבונאי  דוח

 הקבוצה תוצאות הפעילות העסקית של  .3
 

  תשרי   חגי,  הפסח  חג  במהלך  מוגברות  במכירות  כלל  בדרך  המתבטאת,  מעונתיות  מושפעות  החברה   הכנסות .א

 כתוצאה מהשפעת מכירות עונת החורף.  השנה של הרביעי והרבעון

לפי שיטת השווי    החברה  .ב רווחי האקוויטי של החברות המטופלות  בחרה כמדיניות חשבונאית להציג את 

התפעולית    התפעולי  וחהרו  במסגרת  המאזני  מהפעילות  חלק  מהווה  אלה  בחברות  שההשקעה  היות 

 והאסטרטגית של החברה. 

 
 

 המאוחדים )באלפי ש"ח(:  החשבונאיים תמצית דוחות הרווח והפסד   
 

 
 
  

 .המגזרי בניתוח  לעיין יש  אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה בתוצאות לעיין מנת על )*(      
 
 
 
 
 
 

 
 לשנת   לרבעונים לתקופות

1-9/21 1-9/20 7-9/21 7-9/20 2020 

 2,795,930 786,636 1,135,923 1,999,333 2,911,232 ושירותים  ממכירות הכנסות

 1,229,985 341,411 478,313 866,045 1,213,016 המכירות עלות

 1,565,945 445,225 657,610 1,133,288 1,698,216 גולמי  רווח

 56.0% 56.6% 57.9% 56.7% 58.3% גולמי רווח שיעור

 1,251,457 363,408 505,248 928,569 1,277,536 ושיווק מכירה הוצאות

 44,574 11,306 17,626 30,346 48,661 וכלליות  הנהלה הוצאות

 127,956 -  12 (42) (4) אחרות)הוצאות( הכנסות 

חברות  )הפסדי( החברה ברווחי  חלק
 נטו, המאזנישיטת השווי  לפיהמטופלות 

(394) 11,873 (926) 5,253   11,301 

 409,171 75,764 133,822 186,204 371,621 תפעולי רווח

 14.6% 9.6% 11.8% 9.3% 12.8% תפעולי רווח שיעור

 145,441 5,103 17,131 39,986 47,104 נטו, מימון הוצאות

 263,730 70,661 116,691 146,218 324,517 הכנסה  על יםלפני מס רווח

 61,295 16,559 29,291 39,538 80,807  הכנסה על מיסים

 202,435 54,102 87,400 106,680 243,710  נקי רווח

 7.2% 6.9% 7.7% 5.3% 8.4%  נקי רווח שיעור

רווח נקי בנטרול שערוך אופציה בחברה  
ג' לדוחות  6בת )לפרטים ראה באור 

 הכספיים( 
262,018 106,680 87,400 54,102 050,792 

 15.28 3.76 5.0 7.61 14.98 בסיסי למניהרווח  

 15.09 3.74 4.92 7.54 14.72 מדולל  למניהרווח  
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 "ח( שי אלפ)בחודשים   9לתקופה של 

 

 אקוויטי  רווחי  בנטרול )*( 

 

 הסבר שיעור השינוי  1-9/20 1-9/21 

  ממכירות הכנסות

 ושירותים
2,911,232 1,999,333 45.6% 

מעלייה במכירות בחנויות  העלייה נובעת בעיקר 
הזהות בתקופה בה החנויות היו פתוחות, גידול  

אתרי הסחר של   גידול בפעילות בשטחי המסחר, 
ומכירות ללין שאוחדה לראשונה ברבעון  הקבוצה

. העלייה במכירות היא למרות  2020הרביעי לשנת 
במאי,   21ועד לתאריך  2021במאי,  10שבתאריכים 

חל מבצע "שומר החומות" אשר הביא לירידה  2021
 במכירות בעקבות המצב הבטחוני ששרר בארץ.

  40.1% 866,045 1,213,016 המכירות עלות

 49.8% 1,133,288 1,698,216 גולמי  רווח
וצאות הפעילות העסקית של הקבוצה תראו 

 %1.6 56.7% 58.3% גולמי רווח שיעור .2 בסעיףבחלוקה לתחומי פעילות, 

 מכירה הוצאות

 ושיווק
1,277,536 928,569 %637. 

המכירה  הוצאות  מתוספת בעיקרנובעת  יהיהעל
לראשונה   האוחד אשר ללין חברת שלוהשיווק 

,  2020של שנת  רביעיה ברבעוןבדוחות הכספיים 
, נטו המסחר בשטחי גידולהוצאות עקב הב עליהמ

הוצאות חד פעמיות שנרשמו בחציון אשתקד  בקיזוז 
 URBN     בגין ירידת ערך זיכיון מותגי קבוצת

 מיליון ש"ח.  12.9בסך של  והפחתת רכוש קבוע
 ( 2.5%) 46.4% 43.9% שיעור ממחזור

  הנהלה הוצאות

 וכלליות 
העלייה נובעת בעיקר מתוספת הוצאות הנהלה של  4%06. 30,346 48,661

חברת ללין אשר אוחדה לראשונה בדוחות הכספיים 
וגידול בהוצאות שכר  2020ברבעון הרביעי של שנת 

 0.2% 1.5% 1.7% שיעור ממחזור עבודה ושירותים מקצועיים. 

  ( 90.5%) 42 4 אחרותהוצאות 

החברה ברווחי   חלק
חברות )הפסדי( 

שיטת  לפיהמטופלות 
 נטו, המאזניהשווי 

(394 ) 11,873 (103.3% ) 
הירידה ברווחי האקווטי נובעת מאיחוד לראשונה 

  2020של חברת ללין החל מהרבעון הרביעי בשנת 
החל מהרבעון   ומהפסדי אקוויטי של חברת רד 

 . 2021השלישי בשנת 
 99.6% 186,204 371,621 תפעולי רווח

וצאות הפעילות העסקית של הקבוצה תראו 
 %3.5 9.3% 12.8% תפעולי רווח שיעור . 2 בסעיףבחלוקה לתחומי פעילות, 

 17.8% 39,986 47,104 נטו, מימון הוצאות

נבעו נטו  המימון,  מימון    הוצאות  מהוצאות  בעיקר 
מיליון ש"ח,    31.2-מהתחייבות בגין חכירה בסך של כ

כ של  בסך  ריטיילורס  אופצית  משיערוך  -הוצאות 
על הלוואות בסך    הוצאות ריביתמיליון ש"ח,    18.3
מיליון    3.3-מיליון ש"ח ועמלות בסך של כ  11.0-של כ

נטו  מני"ע,  וריבית  משערוך  הכנסות  בקיזוז  ש"ח, 
שערוך יתרות  מליון ש"ח והכנסות מ  17.7-בסך של כ

 מיליון ש"ח.   0.5 מט"ח, נטו ועסקאות הגנה בסך 
  על יםלפני מס רווח

 הכנסה
324,517 146,218 121.9%  

  104.4% 39,538 80,807  הכנסה על מיסים

   29.4% 24.9% )*( נטל המס

  128.4% 106,680 243,710  נקי רווח

  %3.1 5.3% 8.4%  נקי רווח שיעור

בנטרול   נקי  רווח 
שערוך אופציה בחברה  
ראה   )לפרטים  בת 

לדוחות  6באור   ג' 
 הכספיים( 

262,018 106,680   
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 "ח( שי באלפ)חודשים   3לתקופה של 

 

 אקוויטי  רווחי  בנטרול )*( 

 

 

 הסבר שיעור השינוי  7-9/20 7-9/21 

  ממכירות הכנסות

 ושירותים
1,135,923 786,636 44.4% 

עלייה   העלייה נובעת בעיקר מגידול בשטחי המסחר,
מכירות  עיתוי חגי תשרי, במכירות החנויות הזהות,

  2020אשונה ברבעון הרביעי לשנת ללין שאוחדה לר
מהאטה במכירות אשתקד עקב התפשטות מגיפת ו

, בספטמבר 18הקורונה וסגירת החנויות החל מיום 
   .2020בדצמבר  8ועד ליום  ועד ליום 2020

  40.1% 341,411 478,313 המכירות עלות

 47.7% 445,225 657,610 גולמי  רווח
וצאות הפעילות העסקית של הקבוצה תראו 

 3%1. 56.6% 57.9% גולמי רווח שיעור .2 בסעיףבחלוקה לתחומי פעילות, 

 מכירה הוצאות

 ושיווק
505,248 363,408 %0.93 

המכירה  הוצאות  מתוספת בעיקרנובעת  יהיהעל
לראשונה   האוחד אשר ללין חברת שלוהשיווק 

,  2020של שנת  רביעיה ברבעוןבדוחות הכספיים 
  נטו המסחר בשטחי גידולהוצאות עקב הב עליהמ

וכן ירידה בהוצאות הפעלה עיקריות ברבעון מקביל  
אשתקד, בעקבות פעולות לצמצום הוצאות המכירה 

ופת הסגר והשיווק בהן נקטה הנהלת הקבוצה בתק
השני, בקיזוז הוצאות חד פעמיות שנרשמו ברבעון 

המקביל אשתקד בגין הפחתת רכוש קבוע מותגי 
 מיליון ש"ח.  1.7בסך של  URBN קבוצת

 ( 1.7%) 46.2% 44.5% שיעור ממחזור

  הנהלה הוצאות

 וכלליות 
17,626 11,306 %9.55 

 של הנהלה הוצאות  מתוספת בעיקרנובעת  הי העלי
לראשונה בדוחות הכספיים  האוחד אשר ללין חברת

, גידול בהוצאות שכר 2020של שנת  רביעיה ברבעון
ירידה בהוצאות וכן עבודה ושירותים מקצועיים 

עקב פעולות לצמצום  ברבעון מקביל אשתקד 
בתקופת   הנהלת הקבוצה בהן שנקטההוצאות 

 0.2% 1.4% 1.6% שיעור ממחזור . הסגר

  -  -  12 אחרות הכנסות 

החברה ברווחי   חלק
חברות )הפסדי( 

שיטת  לפיהמטופלות 
 נטו, המאזניהשווי 

(926) 5,253 )117.6% ) 
הירידה ברווחי האקווטי נובעת מאיחוד לראשונה 

   2020של חברת ללין החל מהרבעון הרביעי בשנת  
ומהפסדי אקוויטי של חברת רד החל מהרבעון  

   2021השלישי בשנת 
 76.6% 75,764 133,822 תפעולי רווח

וצאות הפעילות העסקית של הקבוצה תראו 
 22.% 9.6% 11.8% תפעולי רווח שיעור . 2 בסעיףבחלוקה לתחומי פעילות, 

 235.7% 5,103 17,131 נטו, מימון הוצאות

נבעו נטו  המימון,  מימון    הוצאות  מהוצאות  בעיקר 
כ של  בסך  חכירה  בגין  מיליון    11.7- מהתחייבות 

שערוך יתרות מט"ח, נטו ועסקאות ש"ח, הוצאות מ
על    הוצאות ריבית  מיליון ש"ח,  5.4-של כ   הגנה בסך

מיליון ש"ח ועמלות בסך של    3.5-הלוואות בסך של כ
מיליון ש"ח, בקיזוז הכנסות משערוך וריבית    1.4-כ

 מליון ש"ח.   5.4-סך של כמני"ע, נטו ב
  על יםלפני מס רווח

 הכנסה
116,691 70,661 65.1%  

  76.9% 16,559 29,291  הכנסה על מיסים

   25.3% 24.9% נטל המס )*(

  61.5% 54,102 87,400  נקי רווח

  %0.8 6.9% 7.7%  נקי רווח שיעור
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 חכירות  -  16מספר  השפעת היישום של תקן דיווח כספי בינלאומי  .4
 

הכספיים לרבעון הראשון    ותיהחכירות בדוח  - 16תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  את לראשונה  מה ייש  החברה

 .  2019של שנת 

 .לציין את השפעות התקן על התוצאותן על הדוחות הכספיים החברה בחרה בשל ההשפעה של התק

 
 

 )באלפי ש"ח(: על דוח רווח והפסד המאוחד חכירות  - 16תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  השפעת
 

 1-9/21 7-9/21 

 כפי שדווח  סעיף 

  ללא השפעת

תקן דיווח  

כספי בינלאומי  

  -  16מספר 

 חכירות 

 כפי שדווח 

  ללא השפעת

תקן דיווח  

כספי בינלאומי  

  -  16מספר 

 חכירות 

הכנסות ממכירות  
 ושירותים

2,911,232 2,911,232 1,135,923 1,135,923 

 478,313 478,313 1,213,016 1,213,016 עלות המכר

 657,610 657,610 1,698,216 1,698,216 רווח גולמי 

 518,535 505,248 1,310,709 1,277,536 הוצאות מכירה ושיווק

 17,586 17,626 48,727 48,661 הוצאות הנהלה וכלליות 

 )הוצאות( הכנסות
 אחרות

(4 ) (4 ) 12 12 

הפסדי  החברה ב חלק
 חברות המטופלות

  שיטת השווי לפי
 נטו, המאזני

394 411 926 832 

 120,668 133,822 338,365 371,621 תפעולי  רווח

 5,402 17,131 15,848 47,104 נטו, מימון הוצאות

  על יםלפני מס רווח
 הכנסה

324,517 322,517 116,691 115,266 

 28,767 29,291 80,716 80,807 מיסים על הכנסה

 86,499 87,400 241,801 243,710 נקי רווח

מיוחס לבעלי  נקי ה רווח

 מניות החברה
203,489 201,729 68,035 67,178 

ך רווח נקי בנטרול שערו
אופציה בחברה בת 

' ג6אור )לפרטים ראה ב
 לדוחות הכספיים( 

262,018 260,109 40087, 49986, 

EBITDA 684,253 430,319 252,639 152,854 
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 מזומנים מיותזרי מימון מקורות,נזילות עצמי,  הון, כספי מצב .5

 הכספי המצב 5.1

 

, 2020של שנת    רביעיהחל מהרבעון ה  ללין  חברתלראשונה של  מאיחוד  נובעים  יתרות המאזניות  מהשינויים ב חלק  

 . 2020, בדצמבר  31 ליום  החברה של  השנתיים  לדוחות הכספיים  5לפרטים נוספים ראו באור  

 

 סעיף 
   2021בספטמבר  30

 )במליוני ש"ח( 

   2020בספטמבר  30

 )במליוני ש"ח( 
 ניתוח השינויים העיקריים 

  4,246.6 5,810.4 סך מאזן מאוחד

 2,026.3 3,010.9 שוטפים נכסים
ביתרת השקעות לזמן קצר,  גידולמת נובע עליהה

מזומנים, מלאי, לקוחות וחייבים ויתרות חובה, 
חלויות שוטפות של ניירות ערך בבקיזוז קיטון 

 הנמדדים בעלות מופחתת.

  47.7% 51.8% שיעור מסך המאזן 

 2,220.3 2,799.5 שוטפים לא נכסים

זכות   בעיקר מגידול ביתרת נכסית נובעהעליה 
,  נכסים בלתי מוחשיים אחרים , מוניטין,שימוש

,  ודמי פינוי חנויות פקדון משועבד רכוש קבוע,
בהשקעות בחברות המטופלות לפי בקיזוז קיטון 

ניירות ערך הנמדדים בעלות  ,שיטת השווי המאזני
 חייבים לזמן ארוך.ו מיסים נדחים מופחתת,

  52.3% 48.2% המאזן שיעור מסך 

 1,409.8 1,646.0 שוטפות התחייבויות
חלות שוטפת זכאים ויתרות זכות, מ נובעת העליה

התחייבויות לספקים ו של התחייבות בגין חכירה
אשראי  בקיזוז קיטון ביתרת , ולנותני שירותים

 .מתאגידים בנקאיים

  33.2% 28.3% שיעור מסך המאזן 

לא  התחייבויות

 שוטפות
1,995.2 1,740.0 

, התחייבות בגין חכירה מגידול ביתרתנובעת העליה 
, התחייבויות בשל הטבות לעובדיםמיסים נדחים ו

  הלוואות מתאגידים בנקאייםבקיזוז קיטון ביתרת 
 והכנסות מראש. 

  41.0% 34.3% שיעור מסך המאזן 

ההון החוזר  
 המאוחד

1,364.9 616.5  

ההון החוזר  
בנטרול  המאוחד
IFRS16 

1,750.5 897.4  

היחס השוטף 
 המאוחד

1.83 1.44  

היחס השוטף 
בנטרול  המאוחד
IFRS16 

2.39 1.80  

היחס המהיר 
 המאוחד

1.32 0.95  

היחס המהיר 
בנטרול  המאוחד

IFRS16 

1.73 181.   

  1,096.8 2,169.2 העצמי ההון

  25.3% 37.3% שיעור מסך המאזן 
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 שינויים בהון העצמי 

מיליון ש"ח.    960.2-כסך של  העצמי של החברה ב  ההון ב   גידולחל  החודשים הראשונים של השנה    תשעתבמהלך  

מיליון    239.6-מיליון ש"ח, רווח כולל בסך של כ  944.2- ת בסך של כומאוחד  ותמהנפקת מניות בחברנובע    הגידול

כ  עלות תשלום מבוסס מניותח,  ש" זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברה  מיליון    9.5-בסך של  ש"ח, 

מיליון ש"ח,    4.8-עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה כ  מיליון ש"ח,  4.9-כשאוחדה לראשונה בסך של  

מיליון ש"ח, בקיזוז דיבידנד ששולם בסך של    1.3-בסך של כהנפקת הון מניות לזכויות שאינן מקנות שליטה  

 מיליון ש"ח.   12.2- בסך של כ דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהמיליון ש"ח ו  231.9-כ

 מימון ומקורות ותנזיל 5.2

  לזמן  השקעות,  מזומנים:  הכולליםלזמן קצר    פיננסיים  בנכסים  החברה  מחזיקה  2021,  בספטמבר  30  ליום  נכון

ת  יוחלו  בניכוי,  ח" ש  מיליון  1,600.1-כ  של  בסך  מופחתת  בעלות  הנמדדים  ערך  ניירות  של  שוטפת  חלותו  קצר

  229.6-כ  של   בסך  קצר  לזמן  בנקאיים  מתאגידים  אשראי  הכוללות   קצר  לזמן  פיננסיות  התחייבויותת של  ושוטפ

)ההתחייבויות  .  ח" ש  מיליון  1,370.5-כ  על  עומדות  קצר   לזמן,  נטו,  הפיננסיות  היתרות  סך  ש"ח. מיליון

 . בות בגין חכירה(יהפיננסיות אינן כוללות התחי

 

  לזמן  ופקדונות  השקעות,  מזומנים:  הכוללים  פיננסיים  בנכסים  החברה  מחזיקה  2020,  בספטמבר  30  ליום  נכון

ת  יוחלו  בניכוי ,  ח"ש  מיליון   953.5-כ  של   בסך   מופחתת  בעלות  הנמדדים  ערך   ניירות  של  שוטפת   וחלות  קצר

  342.1-כ  של   בסך  קצר  לזמן  בנקאיים  מתאגידים  אשראי  הכוללות   קצר  לזמן  פיננסיות  התחייבויותת של  ושוטפ

)ההתחייבויות הפיננסיות  .  ח" ש  מיליון  611.4-כ  על   עומדות  קצר   לזמן,  נטו,  הפיננסיות  היתרות  סך  ש"ח.  מיליון 

 אינן כוללות התחיבות בגין חכירה(. 

 יבידנד ד 5.3

לפרק    1.4הוחלט על שינוי מדיניות חלוקת הדיבידנד )ראה סעיף    2021באוגוסט,    24בישיבת הדירקטוריון מיום  

  50%)חלף    75%בסכום של לפחות  תחלק החברה דיבידנדים,  ואילך   2021שנת  ל  ביחסא' בדוח התקופתי( כך ש

אליה   הקלנדרית  השנה  של  בחברה(  המניות  לבעלי  )המיוחס  הנקי  השנתי  מהרווח  הקיימת(  במדיניות 

 מתייחסים הדוחות הכספיים. 

דיבידנ ספציפית  ד חלוקת  לחלוקה  לכל  ביחס  שיידרש  הדירקטוריון  לאישור  בכפוף  תהיה  בכפוף  כאמור   ,

,  1999-לחוק החברות, התשנ"ט   302להוראות כל דין, לרבות עמידת החברה במבחני החלוקה הקבועים בסעיף  

ובהתחשב בין היתר בצרכי החברה, תוכניותיה, התחייבויותיה, נזילותה ושיקולים נוספים כפי שהדירקטוריון  

  החברה   דירקטוריון  החלטת  לפי  ביניים   חלוקות   לבצע  החברה  באפשרות   לפגוע  כדי   באמור  אין.  לנכוןימצא  

כדי לגרוע מסמכותו    דבכפוף לעמידה בהוראות הדין. בנוסף מובהר כי אין במדיניות חלוקת הדיבידנ  , לעת  מעת

או לבטלה ו/או להחליט על חלוקות נוספות    דשל הדירקטוריון לשנות את מדיניות החברה בדבר חלוקת דיבידנ

 ידנד, והכל כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מעת לעת. ו/או להחליט לא לחלק דיב 

  אלפי ש"ח 77,764-החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ 2021במרץ,  24דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום  5.3.1

ש"ח לכל מניה   5.73- . הדיבידנד מהווה כ)בנטרול רווחי שערוך( 2020מהרווח הנקי של שנת  50% המהווה

   .2021באפריל,  28-ה  יוםוחולק ב   רגילה

אלפי    154,114-החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ 2021, אוגוסטב 24דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום  5.3.2

הדיבידנד    .שערוך( הוצאות)בנטרול   2021שנת  המחצית הראשונה של מהרווח הנקי של 100% המהוו ה ש"ח

 . 2021, ספטמברב 29-חולק בתאריך הש"ח לכל מניה רגילה ו  11.34-מהווה כ
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 ש"חעל תזרימי המזומנים באלפי   מאוחדיםתמצית דוחות  5.4

 ביום שהסתיימה לתקופה 
 בספטמבר 30

2021 2020 

 399,408  479,182 שוטפת מפעילות שנבעומזומנים נטו 
   לפעילות השקעה: ששימשו נטו מזומנים

  נטו   מוחשיים  לא  נכסיםע,  קבו  רכוש  לרכישת  ששימשומזומנים נטו   .א
 וצירופי עסקים. 

(82,203 ) (78,065 ) 

לפעילות(  פעילותמ  שנבעו  נטו  מזומנים .ב אחרות    )ששימשו  השקעות 
 בנכסים פיננסיים, נטו 

(311,107) 141,082 

 ( 2,066) ( 4,900) צדדים קשורים לות שניתנו הלווא .ג
 ( 696)  745,752 מימון )ששימשו לפעילות( מפעילותשנבעו  מזומנים נטו

 782 ( 3,665) מזומנים  יתרות מתרגום הנובעת התאמה

 460,445 353,052 במזומנים ושווי מזומניםעלייה 

 שוטפת מפעילות מזומנים תזרים 5.5

 
מיליון ש"ח, בהשוואה למזומנים    479.2- בכהסתכמו  הנוכחית   תקופה בשוטפת  פעילות  מו  נבע שנטו    המזומנים

 .אשתקד המקבילה בתקופה מיליון ש"ח  399.4-כ שלבסך   שוטפת שנבעו מפעילותנטו 

מיליון ש"ח בגין התאמות לסעיפי    432.3- מתזרים מזומנים חיובי של כ  נבע  הנוכחיתתזרים המזומנים בתקופה  

תשלומים, נטו בגין ריבית, מיסים ודיבידנד שהתקבל   ש"ח, בניכוימיליון    243.7-נקי של כ ומרווח  רווח והפסד

מיליון    83.6-ן ש"ח ותזרים מזומנים שלילי בגין עליה בסעיפי ההון החוזר, נטו של כמיליו  113.2-בסך של כ

   ש"ח.

 

אשתקד  המקבילה  בתקופה  המזומנים  כ  מתזרים  נבע   תזרים  של  חיובי  בגין    306.1- מזומנים  ש"ח  מיליון 

בסעיפי    ירידה בגין    חיובי תזרים מזומנים  ש"ח ומיליון    106.7-מרווח נקי של כ   ,לסעיפי רווח והפסדהתאמות  

תשלומים, נטו בגין ריבית, מיסים ודיבידנד שהתקבל בסך של  בניכוי    ,מיליון ש"ח 45.1-ההון החוזר, נטו של כ

 מיליון ש"ח.  58.5-כ

 מימון  מפעילות מזומנים תזרים 5.6

 
מפעילותנטו    המזומנים בכ   הנוכחית   בתקופה מימון    שנבעו  ל מ  275.7-הסתכמו  בהשוואה  ש"ח    0.7-כיליון 

 . אשתקד המקבילה בתקופהמימון  פעילותל  ששימשונטו   מזומניםמיליון ש"ח 

 

הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה    כללו  הנוכחית   בתקופה  מימון   פעילותשנבעו מ   נטו   המזומנים

, הנפקת  ש"חמיליון    289.8-של כ  סךקבלת הלוואות לזמן ארוך ב  מיליון ש"ח,  669.6-בסך של כבריטיילורס  

והנפקת    מיליון ש"ח 204.7-בטרמינל איקס אונליין בע"מ בסך של כמניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

פרעון הלוואות לזמן  מיליון ש"ח, בניכוי    4.9-בסך של כ  RETAILORS-FL NK VENTURESמניות בחברה נכדה  

  פרעון  מיליון ש"ח, 231.9-דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה בסך של כ ש"ח,מיליון  358.8-של כ סךארוך ב

- בסך של כ  מתאגידים בנקאיים   לזמן קצר אשראי  ש"ח, פרעוןמיליון    218.9-התחייבות בגין חכירה בסך של כ

דיבידנד ששולם לבעלי  ,  מיליון ש"ח   32.5  -, רכישת מניות בטרמינל איקס אונליין בסך של כש"חמיליון    32.8

הלוואות מצדדים קשורים בחברות בנות בסך   ופרעון  ש"חמיליון    12.2-כ  זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של

 .  מיליון ש"ח 6.2-של כ
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של    סךפרעון הלוואות לזמן ארוך ב  כללו  המקבילה אשתקד  בתקופה  מימון  פעילותששימשו ל  נטו  המזומנים

  49.1ש"ח, דיבידנד ששולם בסך  מיליון    159.6-התחייבות בגין חכירה בסך של כ  פרעון   ש"ח, מיליון    263.0-כ

ש ו  8.7-"ח, רכישת מניות של חברה בת בסך של כמיליון  זכויות שאינן  מיליון ש"ח  דיבידנד ששולם לבעלי 

ש"ח, הנפקת  מיליון    378.7-של כ  סךקבלת הלוואות לזמן ארוך ב  ש"ח, בניכוי מיליון    5.8מקנות שליטה בסך של  

מתאגידים    אשראי לזמן קצר   קבלתמיליון ש"ח,    54.0-מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ

   .מיליון ש"ח 4.4-ש"ח וקבלת הלוואה מצדדים קשורים בסך של כמיליון  48.3- בסך של כ בנקאיים

  

 ניהולם  ודרכי שוק לסיכוני  חשיפהבדבר   רטיםפ .ב

 האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה   

ניהול סיכוני שוק בחברה ה על  נוספים  הקבוצה, סמנכ"ל הכספים של  רניה  שחרנו מר  יהאחראי  . לפרטים 

   .2020 ,בדצמבר 31 ליום של הדוח התקופתי 'דא' לפרק 26אודותיו ראו תקנה 

 

 השוק  סיכוני יאורת

פעילות החברה כרוכה בגורמי סיכון חיצוניים שעלולה להיות להם השפעה מהותית על פעילותה העסקית ושלא  

שינויים בשיעורי  לניתן לכמת אותם. החברה חשופה למגוון סיכוני שוק במהלך העסקים הרגיל שלה, ובעיקר  

ר ארה"ב ויורו( ושינויים בשערי  הריבית, שינויים במדד המחירים לצרכן, שינויים בשערי החליפין )בעיקר דול

ניירות ערך בבורסה בישראל כתוצאה מהחזקת תיק ניירות ערך, המשפיעים הן באופן ישיר והן באופן עקיף  

 על נכסיה הנזילים של החברה, התחייבויותיה והתוצאות העסקיות שלה.

בטעמי האופנה ובמזג האוויר    סיכוני שוק רבים, כגון שינויים בשכר המינימום, ברמת החיים, במצב הביטחוני,

אינם בשליטת החברה ואינם ניתנים להגנה על ידי החברה. לעומת זאת, בסיכונים של שינויים בשער מטבע  

ושחיקת נכסים נזילים החברה נוקטת מדיניות הגנות, כפי שיפורט להלן.בפעילותה בישראל, חשופה הקבוצה  

מרבית   כי  העובדה  לאור  החליפין  בשערי  ארה"בלשינויים  בדולר  נרכשים  החברה  ונמכרים    וביורו  מוצרי 

בשקלים. בנוסף, חשופה החברה, בגין אשראי ספקים ואשראי ללקוחות בחו"ל, לשינויים בשער החליפין של  

 . האשראי ללקוחות החברה בישראל הוא שקלי ואינו נושא ריבית. ויורו דולר ארה"ב

 השוק סיכוני בניהול החברה מדיניות

 
 . 2020לא חל שינוי בתקופת הדוח לעומת האמור בדוח התקופתי לשנת  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   29 

    

   בנגזרים פוזיציות

 
  של   בסךמורכבות    שקל/דולר   אקדמה  בעסקאות  והתקשר  וחברות מאוחדות  החברה  2021,  בספטמבר  30ליום  

 של  ממוצע Knock In לדולר ושער  ח"ש   3.330שער חליפין עתידי ממוצע של    לפימיליון דולר ארה"ב    127.1

 ש"ח לדולר.  3.195

  יורו   מיליון  19.0  של  בסך,  להגנה  המיועדות  שקלאל מול ה  יורולקניית    אקדמה  בעסקאות   ההחברה התקשר 

 . ליורוש"ח  3.908לפי שער עתידי ממוצע של 

 

  בסךמורכבות*    שקל/דולר  אקדמה  בעסקאות  והתקשר  וחברות מאוחדות  החברה  2020,  בספטמבר  30ליום  

 של  ממוצע Knock In לדולר ושער ח" ש 3.434שער חליפין עתידי ממוצע של   לפימיליון דולר ארה"ב   100.6 של

 ש"ח לדולר.  3.344

דולר    מיליון  4.5  של  בסך,  להגנה  המיועדות  שקל /דולר  אקדמה   בעסקאות החברה וחברות מאוחדות התקשרו  

 .דולרל"ח ש 3.421לפי שער חליפין עתידי ממוצע של 

  יורו  מיליון  12.5  של  בסך,  להגנה  המיועדות  שקלאל מול ה  יורו  לקניית  אקדמה  בעסקאות   ההחברה התקשר

 . ליורוש"ח  3.926לפי שער עתידי ממוצע של 

יורו אל מול השקל    בעסקאות   ה החברה התקשר עתידי    יורו   מיליון  6.0  של   בסךאקדמה למכירת  לפי שער 

 .ליורוש"ח  4.211ממוצע של 
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 )אלפי ש"ח(   2021  ,בספטמבר 03( ליום מאוחד) ו"ח בסיסי הצמדה  דלהלן 

 

 

** מטבע חוץ  במטבע ישראלי   
 

   צמוד למדד  לא צמוד 
דולר או  

 בהצמדה לו 
או  יורו 

 בהצמדה לו 

 
דולר קנדי  

או  
 בהצמדה לו 

 אחר
 

פריטים 
שאינם 
 סה"כ  כספיים

      נכסים 
  

  
 1,035,279 - 13,786 48,652 46,896 144,052  - 781,893 מזומנים ושווי מזומנים

 555,484 - - - - 18,608  - 536,876 * השקעות לזמן קצר
 14,713 - 6,378  8,335 -  - - פקדונות לזמן קצר 

 379,616 - 987 1,212 488 2,764   374,165 לקוחות 
 221,436 98,223 4,666 10,145 14,244 10,330  1,828 82,000 חייבים ויתרות חובה 

 836,269 836,269 - - - -  - - מלאי 
 423,201 423,201 - - - -  - - רכוש קבוע, נטו 

 1,768,753 1,768,753 - - - -  - - נכסי זכות שימוש 

ניירות ערך הנמדדים  
 - - - - -  - 32,521 בעלות מופחתת 

32,521  
 50,108 50,108 - - - -  - - מסים נדחים 

 21,007 21,007 - - - -  - - דמי פינוי חנויות 
נכסים בלתי מוחשיים,  

 197,166 197,166 - - - -  - - נטו 
 226,435 226,435 - - - -  - - מוניטין 

השקעות בחברות בשווי  
 48,461 48,461 - - - -  - - מאזני 

 5,810,449 3,669,623 25,817 60,009 69,963 175,754  1,828 1,807,455 סך כל הנכסים
 

         
        התחייבויות 

  
אשראי מתאגידים  

 42,222 - - 1,901 - -  - 40,321 בנקאיים 

התחייבויות לספקים  
 515,658 - 29,429 36,277 41,815 70,266  - 337,871 ולנותני שירותים 

 515,185 260,526 3,294 11,675 13,387 7,965  - 218,338 זכאים ויתרות זכות 
הלוואות מתאגידים  

 584,955 - - - - -  - 584,955 בנקאיים 
 21,458 21,458 - - - -  - - הכנסות מראש 

התחייבות בגין חכירה  
 1,894,550 - 50,157 95,724 170,429 -  1,578,240 - מימונית 

התחייבויות בשל סיום  
 23,736 23,736 - - - -  - - יחסי עובד מעביד, נטו 

 43,461 43,461 - - - -  - - מסים נדחים 

        סך כל ההתחייבויות 
1,181,485  

       
1,578,240           78,231  

          
225,631  

          
145,577 

            
82,880 

              
349,181  

   
3,641,225  

 
       

  
           היתרה המאזנית, נטו

625,970  
      

(1,576,412)          97,523  
         

(155,668) 
          

(85,568)  
          

(57,063)  
           

3,320,442  
   

2,169,224  
 
   לחברה קיימים ניירות ערך על בסיס ריבית הצמודה למדד המחירים לצרכן. השינוים בשווי ניירות ערך אלה     * 
 .מושפעים משערי המניות בבורסה וציפיות עתידיות        
 ויורו אינה מהותית דולר קנדי וץ שאינם דולר החשיפה של החברה למטבעות ח  **
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 תאגידי  ממשל היבטי .ג

 תרומותהחברה בנושא  מדיניות .6

  חינוך   לענייני  מופנות  תרומותיה.  פוטנציאל  בעלות  אוכלוסיות  ובטיפוח   קהילתית  במעורבות  מאמינה  החברה

  רווחה  לארגוני   טובין  שוטף  באופן   החברה  מעבירה,  בנוסף.  הדירקטוריון  של  דעתו  לשיקול   בכפוף ,  לזולת  ועזרה

 .  לזולת בעזרה העוסקות ועמותות

   ."חשאלפי  1,569-סך של כ וחברות מאוחדות  החברה ו הדיווח תרמ  בתקופתסה"כ 

 

 וועדותיו החברה דירקטוריון הרכב .7

בחברה  2021בינואר,    5ביום   תלויה  בלתי  כדירקטורית  לכהן  קורן  ציפי  הגב'    2021  ,במרץ  20ביום    .החלה 

 הסתיימה כהונתה של גב' אסנת רונן כדירקטורית בלתי תלויה.

 

 נושאי משרה בכירה בחברה  .8

ומונה לתפקיד סמנכ"ל הכספים של    2021במרץ,    31מר אביאור טבול, סיים את תפקידו כחשב החברה ביום  
 .  2021באפריל,  1ל מיום ריטיילורס. מר אוהד יעקב מונה לתפקיד מנהל מחלקת החשבות של החברה הח 

 

   

 התאגיד  של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי .ד
 

 קריטיים  חשבונאים  אומדנים בדבר גילוי

 . 2020לא חל שינוי בתקופת הדוח לעומת הדוח התקופתי לשנת 
 

 

 

 

 

 

 

   

  ר"יו -  זלדמן אברהם  ודירקטור ל" מנכ  - ויזל הראל

 הדירקטוריון 

 

 2021,  נובמברב  28:  אריךת

 

19540 \487\24 



 

 

 
 
 
 
 

 ויזל בע"מ  -פוקס 
 

 מאוחדיםביניים  דוחות כספיים
 

 2021, ספטמברב 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
  
  

 33 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים 
  
  

 34-35 על המצב הכספי מאוחדים  דוחות
  
  

 36 הפסד  ו ארווח מאוחדים על דוחות 
  
  

 37  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  

 38-42 על השינויים בהון  מאוחדים דוחות 
  
  

 43-45 המזומניםעל תזרימי מאוחדים דוחות 
  
  

 46-68 מאוחדים ביניים  באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 

   יםהחשבון המבקר י דוח סקירה של רוא
 

 לבעלי המניות של  

 
 בע"מ ויזל  -פוקס 

 
 מבוא 

 
דוח תמציתי מאוחד הקבוצה(, הכולל    - ויזל בע"מ וחברות בנות )להלן    - סקרנו את המידע הכספי המצורף של פוקס  

, רווח כולל,  רווח או הפסדואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על    2021  ,ספטמברב   30ליום    על המצב הכספי
באותו תאריך. הדירקטוריון    והסתיימשלושה חודשים ש ו   תשעהשל    ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ

 IAS  34וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

לפי פרק ד' של תקנות    אלהת ביניים  ו"דיווח כספי לתקופת ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ  -
ת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ  , 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל

 בהתבסס על סקירתנו.  אלה
 

אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים   של חברות שאוחדו  המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים את    סקרנולא  
-וכ   2.96%-כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות    2021  , ספטמברב  30ליום  הנכסים המאוחדים  מכלל    3.31%-כ

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. כמו    תשעה בהתאמה, מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של    5.61%
ההשקעה בהן    כן לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות ביניים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר

החברות הנ"ל בהפסדי  , ואשר חלקה של הקבוצה  2021,  ספטמברב  30אלפי ש"ח ליום    24,137-כהסתכמה לסך של  
ושלושה חודשים שהסתיימו    תשעהלתקופות של  ח  אלפי ש"  790  -וסך של כאלפי ש"ח    2,599-כהסתכם לסך של  

אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של  באותו תאריך.  
הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות  

 הסקירה של רואי החשבון האחרים. 
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי   -אל  של לשכת רואי חשבון בישר  2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה  
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  

 .בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת
 

 מסקנה 
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  
 .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
ון אחרים, לא בא לתשומת בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשב

ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי  
 . 1970-, התש"לפרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(

 
 

 אביב,-תל
 2021בנובמבר,    28

 קסירר  את גבאי  קוסט פורר    
 חשבוןרואי  

                           



 ויזל בע"מ   - פוקס  

 34 

 על המצב הכספי   מאוחדים   דוחות 

 
 

 
 

  ספטמבר ב 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

       נכסים שוטפים
       

 682,227  731,905  1,035,279  ושווי מזומנים מזומנים 
 4,500  -  -  פקדון משועבד לזמן קצר

 221,187  202,587  555,484  השקעות לזמן קצר 
 18,122  19,035    9,349  ניירות ערך הנמדדים בעלות מופחתת  של חלות שוטפת

 358,890  253,968    379,616  לקוחות
 98,830  124,808    194,952  חייבים ויתרות חובה 

 733,375  693,956    836,269  מלאי 
       
  3,010,949  2,026,259  2,117,131 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 8,800  -  14,713  פקדון משועבד
 28,345  30,501  23,172  ניירות ערך הנמדדים בעלות מופחתת 

 42,543  73,380  48,461  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעות בחברות 
 29,073  27,394  26,484  חייבים לזמן ארוך 

 431,570  391,102  423,201  רכוש קבוע 
 * 1,540,303  1,377,634  1,768,753  נכסי זכות שימוש 
 17,625  17,642  21,007  דמי פינוי חנויות 

 206,106  155,491  197,166  אחריםנכסים בלתי מוחשיים 
 227,999  90,280  226,435  מוניטין

 56,722  56,887  50,108  מסים נדחים 
       
  2,799,500  2,220,311  2,589,086 
       
  5,810,449  4,246,570  4,706,217 
 
 
 סווג מחדש. *
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.  הבאורים
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 על המצב הכספי   מאוחדים   דוחות 

 

 

 
 

  ספטמבר ב 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

       התחייבויות שוטפות
       

 330,162  342,112  229,575  ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים 
 * 431,751  437,966  515,658  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 570,358  348,742  515,185  זכאים ויתרות זכות 
 * 323,131  280,983  385,602  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה

       
  1,646,020  1,409,803  1,655,402 
       

       לא שוטפות התחייבויות 
       

 * 1,345,112  1,216,536  1,508,948  התחייבות בגין חכירה 
 402,838  445,135  397,602   הלוואות מתאגידים בנקאיים

 23,957  24,787  21,458  הכנסות מראש 
 22,712  18,538  23,736  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 47,204  35,009  43,461  מסים נדחים 
       
  1,995,205  1,740,005  1,841,823 
       
       ון המיוחס לבעלי מניות החברהה
       

 136  136  136  הון מניות
 193,084  193,084  195,806  פרמיה על מניות

 786  786  786  קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 10,324  8,930  11,616  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 33,120  59,312  526,999  קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 ( 676)   1,094  ( 2,223)    התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים  

 377,877  674,910  750,339   יתרת רווח
       
  1,483,459  938,252  1,015,151 
       

 193,841  158,510  685,765  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 1,208,992  1,096,762  2,169,224  סה"כ הון  
       
  5,810,449  4,246,570  4,706,217 
 
 
 סווג מחדש. *
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.  הבאורים
 
 

       2021בנובמבר,    28
 שחר רניה  הראל ויזל   אברהם זלדמן   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  חבר דירקטוריון ומנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון   
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   הפסד   ו א רווח  מאוחדים על  דוחות  

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  ספטמבר ב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ספטמבר ב 30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי ש"ח 

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
           

 2,795,930  786,636  1,135,923  1,999,333   232,12,91   הכנסות ממכירות ומתן שירותים
 1,229,985   341,411  478,313  866,045   1,213,016   עלות המכירות

           
 1,565,945  445,225  657,610  1,133,288   ,216,9861   רווח גולמי

           
 1,251,457  363,408  505,248  928,569   ,536,2771   הוצאות מכירה ושיווק  

 44,574  11,306  17,626  30,346   661,48   כלליותוהוצאות הנהלה  
 127,956   -     12   ( 42)  ( 4)       הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

חברות  )הפסדי( הקבוצה ברווחיחלק 
, המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי  

 ( 394)  נטו

 

 11,873 

 

(926 ) 

 

5,253  11,301 
           

 409,171  75,764  133,822  186,204   ,621371   רווח תפעולי 
           

 8,582  12,512  4,702  22,936   34,911   הכנסות מימון
 ( 154,023)  ( 17,615)  ( 3321,8)  ( 62,922)   ( 1582,0)   הוצאות מימון 

           
 263,730  70,661  116,691  146,218   ,517324   רווח לפני מסים על הכנסה

 61,295  16,559  29,291  39,538    807,08    מסים על הכנסה
           

 202,435  54,102  87,400  106,680   243,710   נקי  רווח 
           

           מיוחס ל:
 206,908  50,876  68,035  102,978   ,489203   בעלי מניות החברה 

 ( 4,473)  3,226    19,365  3,702    40,221   זכויות שאינן מקנות שליטה 
           
   243,710   106,680  87,400  54,102  202,435 

           
 15.28  3.76  5.00  7.61   .9814   בסיסי למניה )בש"ח(נקי  רווח

           
 09.15  3.74  4.92  7.54   .7214   למניה )בש"ח(מדולל נקי  רווח

 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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   כולל רווח  ה מאוחדים על  דוחות  

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  ספטמבר ב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ספטמבר ב 30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
           

 202,435    54,102   87,400   106,680   243,710   נקי   רווח
           

אחר לאחר השפעת   )הפסד( כוללרווח 
           מס: 

           
  או לרווח מכן לאחר יסווגו שלא סכומים
           :הפסד

           
  תוכניות  בגין אקטוארי (הפסדרווח )

 ( 943)   19  -  ( 63)  351  ¤ , נטו מוגדרת להטבה
,  אחר כוללהפסד ברווח  הקבוצה חלק

  שיטת לפי המטופלות חברות של נטו
 ( 92)   -    -  -    -      המאזני  השווי

           
  הפסד  או לרווח שיסווגו סכומים

           ספציפיים  תנאים בהתקיים
           

התאמות הנובעות מתרגום דוחות  
 944    1,596   ( 4,025)  2,448   ( 3,810)   כספיים של פעילות חוץ   

,  אחר כולל  (הפסדברווח ) הקבוצה חלק
  שיטת לפי המטופלות חברות של נטו

 ( 489)   17  ( 406)  ( 168)  ( 646)    המאזני  השווי
           

 ( 580)   1,632   ( 4,431)  2,217  ( 4,105)  רווח )הפסד( כולל אחרסה"כ 
           

 201,855    55,734   82,969   108,897  239,605   סה"כ רווח כולל

           
           מיוחס ל:

 205,355    51,687   66,137   103,658  293,220  בעלי מניות החברה 
 ( 3,500)   4,047   16,832   5,239  312,73  זכויות שאינן מקנות שליטה 

           
  605,923  108,897   82,969   55,734    201,855 

 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.  הבאורים
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 על השינויים בהון  מאוחדים  דוחות  
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  
  בעל שליטה 

קרן בגין 
עסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  מניות 

קרן בגין 
עסקאות עם  
בעלי זכויות  

שאינן 
מקנות  
  שליטה

 יתרת 
  רווח 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
 כספיים 

  סה"כ  של פעילות חוץ 
זכויות שאינן  
  מקנות שליטה 

 סה"כ
 הון

 מבוקרבלתי   
 אלפי ש"ח  
                     

 1,208,992  193,841  1,015,151   (676)  778,377  33,120   10,324  786  193,084  136  )מבוקר( 2021בינואר,   1יתרה ליום  
                     

 243,710  40,221   203,489   -  203,489  -  -  -  -  -  רווח נקי  
 (4,105)    (2,909)    (1,196)  (1,547)  351  -  -  -  -  -  כולל אחר )הפסד( רווח  

                     
 239,605  37,312  202,293   (1,547)  203,840  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל 

)ראו   ת ומאוחד ותמניות בחברורכישת הנפקת 
 944,213  454,818  489,395   -  -  489,395  -  -  -  -  ( טז'6ובאור  'יג6באור 

 9,500  5,499  4,001   -  -  -  4,001  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 
 13  -  13   -  -  -  (2,709)   -  2,722  -  מימוש כתבי אופציות לעובדים 

 ( 87231,8)    -  ( 87231,8)    -  ( 87231,8)    -  -  -  -  -  ז'( 6ששולם )ראו באור  דיבידנד 
)ראו  זכויות שאינן מקנות שליטה עסקאות עם

 4,750  266  4,484   -  -  4,484  -  -  -  -  א'( 6באור 
זכויות  בעלי ל בחברה מאוחדת הנפקת מניות

 4,899  4,899  -  -  -  -  -  -  -  -  שאינן מקנות שליטה  
זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברה  

 1,280  1,280  -  -  -  -  -  -  -  -  (5)ראו באור   לראשונהשאוחדה 
 ( 12,150)    ( 12,150)   -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד

                     
 2,169,224  685,765  1,483,459  (2,223)  750,339  526,999  11,616  786  195,806  136  2021בספטמבר,   30יתרה ליום  

 
 
 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על השינויים בהון  מאוחדים  דוחות  
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  
  בעל שליטה 

קרן בגין 
עסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  מניות 

קרן בגין 
עסקאות עם  
בעלי זכויות  

שאינן 
מקנות  
  שליטה

 יתרת 
  רווח 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
 כספיים 

  סה"כ  של פעילות חוץ 
זכויות שאינן  
  מקנות שליטה 

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 979,101  129,352   849,749   296   621,150   30,010  7,124  786  190,248  135  )מבוקר( 2020בינואר,   1יתרה ליום  
                     

 106,680    3,702   102,978   -   102,978   -  -  -  -  -    רווח נקי
 2,217  1,537   680   798   (118)  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר  

                     
 108,897    5,239   103,658   798   102,860   -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל 

                     
לבעלי זכויות שאינן מקנות   הנפקת הון מניות

 -  -  -  -  שליטה
 

42,160   -  -   42,160   11,840  54,000 
 4,629  -   4,629   -  -   -  4,629  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

 14  -   14   -  -   -  (2,823)   -  2,836  1    מימוש כתבי אופציות לעובדים
זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברה  

 18,419  18,419   -   -  -   -  -  -  -  -  שאוחדה לראשונה  
 ( 49,100)   -   ( 49,100)    -  ( 49,100)    -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם 

 ( 13,400)   (542)  ( 12,858)    -  -     ( 12,858)   -  -  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה עסקאות עם
 (5,798)   (5,798)    -   -  -   -  -  -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד

                     
 1,096,762  158,510   938,252   1,094  674,910   59,312  8,930    786  193,084  136  2020,  בספטמבר 30יתרה ליום  

 
 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על השינויים בהון  מאוחדים  דוחות  
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  
  בעל שליטה 

קרן בגין 
עסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  מניות 

קרן בגין 
עסקאות עם  
בעלי זכויות  

שאינן 
מקנות  
  שליטה

 יתרת 
  רווח 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
 כספיים 

  סה"כ  של פעילות חוץ 
זכויות שאינן  
  מקנות שליטה 

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 2,061,625  563,376  1,498,249  (325)  836,418  455,052  10,376  786  195,806  136  2021,  יוליב 1יתרה ליום  
                     

 400,78    19,365  68,035   -  68,035  -  -  -  -  -    רווח נקי
 (4,431)    (2,533)    (1,898)    (1,898)  -  -  -  -  -  -  אחר  כולל (הפסדרווח ) 

                     
   ,96982    16,832  66,137  (1,898)  68,035  -  -  -  -  -  כולל רווח )הפסד( סה"כ 

                     
)ראו   מניות בחברה מאוחדתורכישת הנפקת 

 172,215  100,268  71,947  -  -  71,947  -  -  -  -  ( ז'ט6באור 
 6,529       5,289    1,240   -  -  -  1,240  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

 (154,114)  -  (154,114)  -  (154,114)   -  -    -  -  -  דיבידנד ששולם 
                     

 2,169,224  685,765  1,483,459  (2,223)  750,339  526,999  11,616  786  195,806  136  2021,  ספטמברב 30יתרה ליום  

 
 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 על השינויים בהון  מאוחדים  דוחות  
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  
  בעל שליטה 

קרן בגין 
עסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  מניות 

קרן בגין 
עסקאות עם  
בעלי זכויות  
שאינן מקנות  

  שליטה
 יתרת 
  רווח 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
 כספיים 

  סה"כ  של פעילות חוץ 
זכויות שאינן  
  מקנות שליטה 

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 1,053,821  155,803  898,018  302  624,015  72,170  7,525  786  193,084  136  2020,  יוליב 1יתרה ליום  
                     

 54,102    3,226  50,876  -  50,876  -  -  -  -  -    רווח נקי
 1,632  821    811  792  19  -  -  -  -  -  אחר   כוללרווח  

                     

 55,734    4,047  51,687  792  50,895  -  -  -  -  -  כולל רווח סה"כ 
                     

 1,405  -  1,405  -  -  -  1,405  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 
 ( 13,400)   (542)   ( 12,858)   -  -  ( 12,858)   -    -  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה עסקאות עם

 (798)   (798)   -  -  -    -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
                     

 1,096,762  158,510  938,252  1,094  674,910  59,312  8,930    786  193,084  136  2020,  בספטמבר 30יתרה ליום  

 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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 על השינויים בהון  מאוחדים  דוחות  
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות 
פרמיה על  

  מניות 

קרן בגין 
עסקה עם  
  בעל שליטה 

קרן בגין 
עסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  מניות 

קרן בגין 
עסקאות עם  
בעלי זכויות  

שאינן 
מקנות  
  שליטה

 יתרת 
  רווח 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
 כספיים 

  סה"כ  של פעילות חוץ 
זכויות שאינן  
  מקנות שליטה 

 סה"כ
 הון

 מבוקר   
 אלפי ש"ח  
                     

 979,101  129,352   849,749   296   621,150  30,010   7,124   786  190,248  135  2020בינואר,   1יתרה ליום  
                     

 202,435    (4,473)  206,908   -   206,908  -   -  -  -  -  רווח נקי  
 (580)   973   (1,553)  (329)  (1,224)   -   -  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר  

                     
 201,855    (3,500)   205,355   (329)  205,684  -   -  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל 

 -  -  -  -  עלייה לשליטה בחברה שאוחדה לראשונה 
 
 -  643  (643)   -   -  - 

לבעלי זכויות שאינן מקנות   הנפקת הון מניות
 -  -  -  -  שליטה

 
 42,160   -   -   42,160   11,840  54,000 

 6,023  -   6,023   -   -       6,023         עלות תשלום מבוסס מניות 
 14  -   14   -   -   -   (2,823)  -  2,836  1  מימוש כתבי אופציות לעובדים 

זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברה  
 65,491  65,491   -   -   -   -   -     -  -  -  לראשונה שאוחדה 

כויות שאינן  בעלי זל בחברה נכדה  הנפקת מניות
 3,921  3,921   -   -   -  -   -     -  -  -  מקנות שליטה  

 ( 49,100)   -   ( 49,100)  -   ( 49,100)   -   -     -  -  -  דיבידנד ששולם 
 ( 46,515)   (7,465)  ( 39,050)  -   -  ( 39,050)    -   -  -  -   זכויות שאינן מקנות שליטה עסקאות עם

 ( 5,798)   (5,798)  -       -   -    -     -   -  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
                     

 1,208,992    193,841     1,015,151   (676)  778,377  33,120   10,324   786  193,084  136  2020בדצמבר,   31יתרה ליום  

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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   המזומנים על תזרימי  מאוחדים  דוחות  

 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  ספטמבר ב 30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ספטמבר ב 30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום 
 בדצמבר   31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
           

 202,435   54,102  87,400  106,680   243,710  רווח נקי  
           

תזרימי מזומנים    להצגתהתאמות הדרושות 
 : שוטפת מפעילות

 
         

           
           התאמות לסעיפי רווח או הפסד: 

           
 263,122  77,409  111,336  201,065   290,887  פחת רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש

 42,725  15,405  13,168  36,813   37,102  הוצאות ריבית, נטו 
 24,675  6,102  7,481  17,894   21,744  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים  

 10,172  -  -  9,941   -  הפסד מירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים 
 42   -  ( 13)  42  3  ממימוש רכוש קבוע )רווח( הפסד  

שערוך אופציה למכירת מניות בחברה בת )ראו  
 ג'( 6באור 

 
18,308   -   -   -   76,615 

שערוך תמורה מותנית לרכישת מניות בחברת  
 בת 

 
536   -  184   -       - 

חברות   (רווחי)הפסדי בחלק הקבוצה 
 נטו , המאזני השוויהמטופלות לפי שיטת 

 
394  (11,873 )  926  (5,253)   (11,301 ) 

 61,295  16,559  29,291    39,538   80,807  מסים על הכנסה
 2,355   552  ( 49)  753  1,023  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

ירידת )עליית( ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי  
 הוגן דרך רווח או הפסד 

 
(12,310 )   14,455  (3,300)   (7,720)   8,284 

הפסד )רווח( מניירות ערך הנמדדים בעלות  
 מופחתת 

 
(461)   2,715  (198)  132   2,945 

רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברות  
 כלולות שאוחדו לראשונה

 
 -   -   -   -  (127,996) 

 20,507   (986)  673  (9,861)  ( 15,267)   הפסד )רווח( מעסקאות אקדמה 
 6,023   1,405  6,529  4,629   9,500   מבוסס מניות עלות תשלום 

           
   266,243   306,111    028,616  103,605  379,463 

           : והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
           

 ( 34,930)  42,189    ( 26,820)   52,916   ( 20,877)  ירידה )עלייה( בלקוחות 
 15,279  3,279   (,3776)   ( 13,869)  ( ,41662)  )עלייה( בחייבים ויתרות חובהירידה 

 ( 90,551)  ( 99,853)  ( 41,186)   ( 76,829)  (104,463)  עלייה במלאי 
 69,015  126,698   ,64223   77,304    ,57668    עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 62,588  (5,864)   32,058    5,601  35,573    עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות  
           
  (60783, )   45,123  (68318, )   66,449  21,401 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה  
 עבור: 

 
         

           
 ( 50,607)  ( 18,984)   ( 14,933)  ( 44,836)  ( 42,065)  ריבית ששולמה 

 8,524  1,231   1,238  6,689  4,074  ריבית שהתקבלה 
 ( 45,075)  ( 20,328)   ( 24,406)  ( 33,866)  ( 78,713)  מסים ששולמו 

 2,783  497   -  1,007  1,017  מסים שהתקבלו 
 12,500  2,500   2,500  12,500  2,500  דיבידנד שהתקבל

           
  (113,187)  (58,506 )  (35,601 )   (35,084 )  (71,875 ) 
           

 531,424  189,072   144,919   399,408   182,947   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.  הבאורים
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   על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות  

 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  ספטמבר ב 30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ספטמבר ב 30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום 
 בדצמבר   31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
           

 ( 85,980)  ( 18,641)  ( 20,409)  ( 58,930)  ( 58,365)  רכישת רכוש קבוע 
 22,716   -  -  -  -    רכישת מניות בללין נרות וסבונים בע"מ

 (1,680)  (420)  (330)  (1,260)   (1,170)   שילב נים בחברת הבת רכישת זכיי
  אורברכישת מניות בחברה הכלולה בייביארק )ראו 

 '( כו6
 
 (8,818)    -   (8,818)    -   - 

 ( 19,654)  -  -  ( 10,313)   -    הקמת חברת כלולה בריטיילורס 
 (2,634)  -  -  -  -    רכישת פעילות באמצעות חברה בפולין  

 Retailors Germany GmbH    -    -  -  -  (10,313 )רכישת חברת 
 Retailors-FL NK Ventures  -  18,419  -  -   18,419הקמת חברה נכדה 

-Retailorsנכדההחברה  הרכישת פעילות באמצעות 
FL NK Ventures B.V   

 
  -   (18,799 ) ¤    -  -  (18,799 ) 

 (2,219)  (500)  (1,448)   (500)   (1,448)  ¤ נות פיקדו הפקדת
 ( 13,300)  -   -    -   (6,580)  הפקדת פיקדון משועבד 
 -   -   -    -   4,500   משיכת פיקדון משועבד  

 ( 10,973)  (3,370)  (6,811)   ¤ (7,294)  ( 15,143)   רכישת נכסים בלתי מוחשיים ודמי פינוי 
 112  -   879   112  1,293  תמורה ממימוש רכוש קבוע 

מימוש )רכישת( ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן  
 דרך רווח או הפסד, נטו  

 
(321,987)   123,810    (319,130 )   129,876   110,881 

בעלות  ניירות ערך הנמדדים תמורה מפדיון 
 מופחתת  

 
14,408  17,772   1,152  11,563    20,611 

 -    -   (4,900)  -  (4,900)   מתן הלוואה לחברה כלולה 
 (6,375)   -     -     (6,375)   -    מתן הלוואות לצדדים קשורים בחברות בנות 

 8,808  4,309   -    4,309   -   גביית הלוואות מצדדים קשורים בחברות בנות  
           

(  )ששימשו לפעילות מפעילות מזומנים נטו שנבעו
 השקעה

 
(398,210)   60,951   (359,815 )   122,817   9,620 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

           
 ( 49,100)   ( 49,100)  (154,114)  ( 49,100)  (231,878)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

)ראו  רכישת מניות בטרמינל איקס אונליין בע"מ 
 (8,650)  (8,650)   ( 32,531)  (8,650)  ( 32,531)  ז'( ט6באור 
 ( 30,000)  -  -  -  -    מניות בשילב רכישת 

 1,734   -  -  -  -   רכישת מניות יו.אף.איי קמעונאות בע"מ 
 Retailors-FL NKהנפקת מניות בחברה נכדה 

Ventures   4,899  -  -  -   3,921 
 (5,798)   (798)  -   (5,798)  ( 12,150)  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (198,933)  ( 67,263)   ( 726,88)  (159,571)  (939,821)  רעון התחייבות בגין חכירהיפ
הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך   ןפירעו

 מתאגידים בנקאיים ואחרים 
 
(358,842)  (61262,9)  (108,520)  (164,012)  (329,053) 

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  
 ואחרים 

 
289,837   378,726   55,500  590  379,454 

 14  -    -  14  13   מימוש כתבי אופציות לעובדים 
קבלת )פרעון( אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  

 ואחרים, נטו 
 
(806,32 )   48,269   3,645  (4,809)  47,925 

 4,375  -  -  4,375   -   קבלת הלוואה מצדדים קשורים בחברה בת 
  הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

)לפרטים נוספים  בטרמינל איקס אונליין בע"מ 
 '( זט 6ראו באור  

 

204,710  -   204,710  -  - 
           

 -    -   (6,201)  -    (6,201)  צדדים קשורים בחברות בנות מ הלוואות  פרעון
  הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 יג'(6)לפרטים נוספים ראו באור  בריטיילורס
 
 669,633  54,000  -    -    54,000 

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(  

 מימון 
 
 745,275  (696)  (126,237)  (294,042)  (130,111) 

           
 
 

 . המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים
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   על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות  

 
 

 
 
 

   
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  ספטמבר ב 30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ספטמבר ב 30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום 
 בדצמבר   31

   2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
            

           פעילות מהותית שלא במזומן  )א(
            
 ( 10,949)  7,299   3,471  (9,576)  6,528  תנועה ברכישת נכסים באשראי  

 169,856   37,111   082,313   34,856   708,249  חכירה, נטותנועה בהתחייבות בגין  

 

מימוש אופציה התחייבותית למניות  
  לפרטים נוספים ראובחברה בת )

 ג'( 6באור 

 

94,923   -   -    -   - 

 
עסקאות עם זכויות שאינן מקנות  

 שליטה
 
 4,750  (4,750)   -  (4,750)  (9,596) 

 
חכירה בגין פעילות  ויתור על תשלומי 

 (1מימון )לפרטים נוספים ראו באור  
 
 289,36   52,338   3,097   8,393   85,966 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  בספטמבר  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום 
 בדצמבר   31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר   מבוקרבלתי   
 אלפי ש"ח  
 

התאמה הנובעת מתרגום יתרות מזומנים ושווי  
 מזומנים  

 
(3,665)  782  (3,276)  745  (166) 

 
 במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עלייה 

 
353,052  460,445  (290,184)  18,592  410,767 

           
 271,460  713,313   1,325,463   271,460  682,227  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

           
 682,227  731,905    1,035,279   731,905  1,035,279  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 
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 כללי  - : 1באור 

 
ליום   מתומצתת  במתכונת  נערכו  אלה  כספיים    תשעה של    ותולתקופ  2021,  ספטמברב  30דוחות 

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות    - באותו תאריך )להלן    ו שלושה חודשים שהסתיימו
ולשנה שהסתיימה באותו    2020בדצמבר,    31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  

 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(.  -ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן  תאריך
 

 הקורונה  נגיף התפשטות  השפעת בדבר גילוי 
 

ננקטו על ידי ממשלת ישראל צעדים שונים בכדי לבלום    2021ורבעון ראשון לשנת    2020במהלך שנת  
זו,   במסגרת  בישראל.  והשלכותיו  הקורונה  נגיף  התפשטות    תנועת   על  חריפות  מגבלות  הוטלו את 

מרכזים מסחריים   סגירת,  עבודה  במקומות  האדם  כוח  נוכחות  הגבלת,  התקהלות  איסור,  האזרחים
  דומה  באופן  .חיוניים  הוגדרו  שלא  עסקים  פתיחת  ואיסורפתוחים    קניות  ומרכזי  קניוניםלרבות  

ופתיחת    המסחר  על  שונות   תמגבלו  והטילו   לישראל  בדומה  פעלו   בעולם  רבות  מדינות,  בארץ  למתרחש
 חנויות.  
 
בארץ ובחו"ל והצעדים שננקטו על ידי הקבוצה    השפעות "הגל הראשון" ו"הגל השני"   בדבר  לפרטים

  יציבות   וחיזוק   הפיננסית  איתנותה   לשימורבין היתר לחסכון בהוצאות, להתאמות למצב המשתנה,  
לדוחות הכספיים השנתיים של  ב' 1 באור ראוולהיערכות מיטבית לחזרה לפעילות  .פיננסית וגמישות

 . 2020בדצמבר,  31החברה ליום 
 

 הקבוצה  על  הקורונה של"  השלישי גל"ה השפעת
 

 הטלת  על  2020,  בדצמבר  27  מיום  החל,  ישראל  ממשלת  החליטה  בתחלואה  ניכרת  עלייה  בעקבות
 חנויות  כלל  בהתאם.  מסחר  פעילות  איסור  על ,  היתר  ובין   והתקהלויות   המשק   פעילות  על  מגבלות
 חברת  של  מצומצם  חנויות  ומספר  הקבוצה  של  הסחר  אתרי  למעט)  לפעילות  נסגרו  בישראל  הקבוצה

 (.  שילב הבת
 

  היתר  בין  שכללו, בדומה לסגרים קודמים,   בהוצאות  לחסכון  מהלכים  מספר  ביצעה  הקבוצה , כך  עקב
  עובדים  של  מצומצם  מספר  למעט  וזאת,  תשלום  ללא  לחופשה   הקבוצה   ומנהלי  עובדי   כלל  הוצאת

.  עסקית  המשכיות לצורך(  ובשכר  בהיקף)  חלקית  במתכונת  פעל  אשר  הקבוצה  במטה  לרבות  ומנהלים
 בכירים  מנהלים  וכן(  קבוצהב  נוספים  משרה  ונושאי  קבוצהה  ל" מנכ  לרבות)  החברה  הנהלת,  כן  כמו

 . התקופה במהלך שכרם  של וחלקי  זמני ויתור על  הודיעו בקבוצה  נוספים
"הגל השלישי"    שכרו  על(  בחברה  שליטה  בעל  שהינו)  ל"המנכ  ויתור  לאור   החברה   הכירהבתקופת 

  79-כ  של  כולל  בסכום  2021שנת  של    תשעת החודשים הראשוניםבת  וכללי  הנהלה  בהוצאות  בקיטון
 . ח"ש אלפי

 
 בישראל  בקניונים  הקבוצה  חנויות  כלל  נפתחוהוסרו המגבלות על המסחר ו  2021בפברואר,    21  ביום

  עובדים  לכמות  ביחס  היתר  בין ,  הציבור  בריאות  להבטחת  שהוטלו   ובמגבלות  בהנחיות   לעמידה  בכפוף
 , וכן עובדי ומנהלי הקבוצה חזרו לעבודה במתכונת רגילה.ולקוחות

 
. בהתאם,   משמעותי באופן  התחלואה היקףבמהלך השנה פחת   בישראל הגבוה  ההתחסנות קצב לאור

 , בין היתר, החל להיפתח המשק בהדרגה, עד פתיחה כמעט מלאה. 2021בחודשים מרץ ואפריל 
 

,  הקורונה  נגיף  בשל  ישראלב  התחלואה  ברמתבחודש יולי השנה    שחלה  הניכרת  ה יי העל  לאור,  זאתעם  
"התו   מגבלות  החלתכן  ו",  הירוק"התו    הרחבת,  במדינה  המגבלות  החרפת  על  ישראל  ממשלת  החליטה

מבצע  .  2021  ,באוגוסט  18  מיום  החל  בתוקף  ומסחר  קניונים  על"  סגולה לאור  האחרונה  בתקופה 
 החיסונים הנרחב שחל בישראל, חלה ירידה דרמטית ברמת התחלואה בישראל.

 
הדיווחבמהלך   מול  תקופת  להסכמות  הגיעה  הקבוצה  בישראל,  המשכירים  לא    ובחו"ל  מרבית  כי 

   ישולמו תשלומי שכירות ודמי ניהול )באופן חלקי או מלא( בגין התקופה בה נאסרה פעילות החנויות 
  2021  שנתתשעת החודשים הראשונים של    בגין , לאור ויתור שהתקבל על תשלומי חכירה  ובהתאם

  36,289-כ  של  בסךבהוצאות הפחת ובהוצאות המימון    בקיטון  החברה  הכירהאלפי ש"ח,    41,555בסך  
 ש"ח בהתאמה.   אלפי 5,266-וכאלפי ש"ח 
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 )המשך(  כללי - : 1באור 

 
 השפעת הקורונה על חנויות הקבוצה בחו"ל

 
באופן דומה למתרחש בארץ, מדינות רבות בעולם פעלו בדומה לישראל והטילו מגבלות שונות על  

 הקורונה: המסחר, בעקבות התפשטות נגיף 
 

 קנדה
 

ויתר    2020,  לנובמבר  23-מהחנויות של חברות הבת ריטיילורס וללין בקנדה נסגרו לפעילות ב  חלק
ב כוללת  עד סגירה  נסגרו במהלך דצמבר  וחזרו לפעילות חלקן בחודש    2020בדצמבר,    26-החנויות 

  - ב  ונפתחו שוב   2021באפריל,    8-. לאחר מכן נסגרו שוב ב 2021  ,ומרביתן בתחילת מרץ  2021פברואר,  
 . 2021ביוני,   30
 

 אירופה
 

 באירופה:  של החברה הבת ריטיילורס חנויות
וב  2021במרץ,    27- ביום ה  עברו   ה בבלגיחנויות  ה   26יום  לפעילות במתכונת של קביעת תור מראש 

 .נפתחו לכלל הלקוחות 2021באפריל, 
תחת מגבלות   2021  ,במרץ  3ונפתחו ביום    2020בדצמבר,    15לפעילות החל מיום  נסגרו  חנויות בהולנד  ה

ומספר     28- . ביום הזמנית-של לקוחות אשר הורשו להיכנס לחנויות בו  מצומצםשל תיאום מראש 
לאור עליית התחלואה בהולנד הוכרזו הגבלות    חנויות בהולנד לכלל הלקוחות.הנפתחו    2021אפריל,  ב

 וביניהן סגירת החנויות החל מהשעה שש בערב.  2021בנובמבר,  13שונות החל מיום 
נסגרב  חנותה החל    הגרמניה   תחת  2021  ,במרץ  8  ביום  ונפתחה  2020בדצמבר,    16מיום  לפעילות 

הרשויות  על    .מצומצם  לקוחות  ומספר  מראש  תיאום  של  מגבלות להחלטת  ובהתאם  זאת  אף 
ביום  ההמקומיות,   שוב  נסגרה  בגרמניה  , תחת  2021,  במאי  22ביום    ונפתחה  2021במרץ,    20חנות 

 מגבלות מחמירות כאמור. 
שוב בין  , ונסגרו  2021  ,בפברואר  1  ליום  עדו   2020  ,בדצמבר  25יום  לפעילות בבפולין נסגרו  חנויות  ה
 .  2021, במאי 4-יום ה ונפתחו שוב לפעילות ב  2021במרץ,  22-ל 2021במרץ,  14-ה
 . 2021באפריל,  7ונפתחו מחדש ביום  2021במרץ,  8חנויות בהונגריה נסגרו לפעילות ביום ה

 
להסכמות שונות עם המשכירים לגבי הנחות בתשלומי השכירות  עו  החברות הבנות בקנדה ואירופה הגי

ו החנויות,  פעילות  נאסרה  בה  התקופה  גם  בגין  החנויותחלקן  פתיחת  שלאחר  בהתאם לתקופה   .
 . למשך מספר חודשים נקבעו הנחות בתשלומי השכירות ודמי הניהול להסכמות

 
 פיננסית ויציבות  נזילות

 
  זו   במסגרת.  פיננסית  וגמישות   יציבות   וחיזוק  הפיננסית  איתנותה  לשימור  בפעולות   נקטה   הקבוצה

  העמידו   לפיהם  בהסכמים  גדולים  ישראלים  בנקאים  תאגידים  עם  התקשרו  הבנות  מהחברות  חלק
  60.6-כ  של  כולל  בסך  מדינה  בערבות  ולחברה כלולה  הבנות  לחברות  הלוואות 2020בשנת    התאגידים

  הראשונה   בשנה  כאשר  מוקדם  לפירעון  וניתנות  שנים  חמש  של  לתקופה  הינן  ההלוואות.  ח"ש  מיליון
.  חודשיים  בתשלומים  השנייה  מהשנה  החל  יתבצעו   והריבית  הקרן  תשלומי.  ריבית  הקרן  תצבור  לא

 . הפריים לריבית צמודות ההלוואות  על הריביות
 המזומנים  בסך,  היתר  בין,  ביטוי  לידי  הבאה,  הפיננסית  איתנותה  לאור  כי,  מעריכה  החברה  הנהלת

  פוחת ,  נוחים  בתנאים  מימון   לגיוס  ויכולתה,  ארוך  הלוואות  מ"מח,  נמוך  מינוף   שיעור,  מזומנים  ושווי 
 .הקורונה השפעת  בשל  יציבות לחוסר החברה של הפיננסית  החשיפה  היקף

 
הנכסים וההתחייבויות שלה  החברה ביצעה בחינה לאומדנים בהם היא עושה שימוש לצורך הערכת  

במאזן, אשר כוללים בין היתר לקוחות, מלאי, רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים והיא בדעה כי לא  
 נדרש לבצע התאמות בערכי הנכסים וההתחייבויות של החברה. 
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 )המשך(  כללי - : 1באור 

 
 סיוע ממשלתי  

 
  חלק הגישו  ,  כתוצאה ממשבר הקורונהסיוע לעסקים אשר נפגעו  בדבר מתן  הממשלה    לאור החלטת

, ופברואר  ינוארבקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות בגין חודשים    החברה  של  תהב  מחברות
ווק. בנוסף, לזכאים  י הוצאות מכירה ושכקיטון    אשר נרשמו"ח  אלפי ש  1,426סך של  לשהסתכמו    2021

ינתן גם הנחה או פטור מלא מארנונה לתקופה של חודשיים  למענק הוצאות קבועות מרשות המסים ת
  -בהתאם הכירו חברות הבנות בקיטון בהוצאות ארנונה בסך של כ  קדימה מתקופת הזכאות למענק.

 לעסקים גדולים בעלי מחזורגם  ארנונה  ב  סיועאישרה הממשלה    2021ליוני,    29  -ב  אלפי ש"ח.  1,722
בקיטון בהוצאות הארנונה    בת שלהחברת  ו  בהתאם, הכירה החברה  ש"ח.מיליון    400של מעל    שנתי

 ש"ח.אלפי  9,263 -בסכום כולל של כ
באירופה הבת  חברות  חבר  וקנדה   בנוסף  ריטיילורסושל  הבת  סיוע  זכאיות    וללין,   ת  מענקי  לקבל 

מהמדינות הרלבנטיות עבור הוצאות השכר של העובדים, אובדן הכנסות והוצאות חד פעמיות. בגין 
הכירו חברות הבת בקיטון בהוצאות   ושיווק  המענקים כאמור    חודשים  תשעהשל  לתקופה  מכירה 

 . אלפי ש"ח 12,841-בכ 2021, ספטמברב 30 ביום ההסתיימש
 
 

הקבוצה בישראל פתוחות בהתאם להנחיות והתקנות לעניין התמודדות    חנויות   כלל  ווחיהד  למועד
ההשפעה בעתיד של נגיף הקורונה על פעילות הקבוצה, תלויה בין    מידת  כי   ובהריעם נגיף הקורונה.  

  שיוטלו  המגבלות  וחומרתהיתר, באופן ובמידת ההתפשטות של נגיף הקורונה, קצב החיסונים, היקף  
 . לשגרה מלאה חזרה לשם שיידרש  הזמן  ומשך,  יוסרו או

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 פיים ביניים מאוחדיםמתכונת העריכה של הדוחות הכס
 

בינלאומי   חשבונאות  לתקן  בהתאם  ערוכים  מאוחדים  ביניים  הכספיים    כספי  דיווח  34הדוחות 
, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ביניים  לתקופות

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל
 

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה  המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת   
 בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן:

 
ל כתוצאה ממשבר  באופן הטיפול  הקלות  -    S 16 IFR  - תיקון  החכירה  בדמי  בשינויים    החשבונאי 
 הקורונה 

 : חכירות     16בינלאומי    , תיקון לתקן דיווח כספי2020מאי  בחודש    IASB  -ה  פרסםונה,  לאור משבר הקור                 
 התיקון(. – )להלן                  

הינה לאפשר לחוכרים  ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים  בדמי  חכירה כתוצאה    2020מטרת תיקון  
ד החוכרים חל על צ  2020תיקון    ממשבר הקורונה לא יטופלו כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנים.

 בלבד.    
 

  עםרטרואקטיבית,  חלו  2020ביוני,  1שנתיות המתחילות ביום התקופות הוחל החל מההתיקון 
   .מוקדם ליישוםאפשרות 

חל רק לגבי קיטון תשלומי החכירה בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד    2020במקור, תיקון  
 כי התיקון   IASB-לתקופה הצפויה, ולכן עדכן ה . עם זאת, המגיפה נמשכה מעבר2021 ,ביוני 30ליום 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
  2022  ,ביוני  30יחול לגבי קיטון תשלומי החכירה בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום  

 ללא שינוי.  ו נשאר 2020(. הקריטריונים הנוספים ליישום תיקון  2021תיקון  –)להלן 
, עם  2021 ,באפריל 1, יושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  2021אשר פורסם באפריל  2021תיקון 

  לא   התקן  ליישום.  2021באפריל,    1החברה יישמה את התיקון החל מיום  .  אפשרות ליישום מוקדם
  נוספים  לפרטים  .2021,  ספטמברב  30ליום    על הדוחות הכספיים של החברה  מהותית  השפעה  ה היית
 .1 באור ראו

 
 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  - : 3באור 

 

 איים וטעויות נים חשבונויים באומדנאית, שיניות חשבוינמד IAS  8-תיקון ל . א
 

: מדיניות חשבונאית, 8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  -פרסם ה  2021  ,בחודש פברואר
התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה   –שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות )להלן  

 של המונח "אומדנים חשבונאיים". 
אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה". 

במדיניות התיק משינויים  נבדלים  הם  וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  מהם  מבהיר  ון 
 החשבונאית ומתיקוני טעויות.

והוא חל על   2023  ,בינואר  1התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום  
תקו אותה  בתחילת  המתרחשים  חשבונאיים  ובאומדנים  חשבונאות  במדיניות  או  שינויים  פה 

 אחריה. יישום מוקדם אפשרי.
 

 מסים על ההכנסה IAS 12  –תיקון ל  .ב

, מסים על ההכנסה )להלן:  12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  - פרסם ה  2021  ,מאיבחודש  
IAS" "12    במסים נדחים המובא   "חריג ההכרה לראשונה"או "התקן"( אשר מצמצם את תחולת
 )להלן: "התיקון"(. IAS 12  -ל 24 - ו 15בסעיפים 

מחריג   נדחים,  מסים  והתחייבויות  בנכסי  ההכרה  הנחיות  בנכסי   IAS 12במסגרת  הכרה 
והתחייבויות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים מסוימים הנובעים מההכרה לראשונה בנכסים 

התיקון מצמצם את  ."חריג ההכרה לראשונה"והתחייבויות בעסקאות מסוימות. חריג זה מכונה  
והתחייבויות מסים   "חריג ההכרה לראשונה" תחולת   ומבהיר כי הוא אינו חל על הכרה בנכסי 

זמניים שווים  נדחי נוצרים הפרשים  בגינה  ואשר  צירוף עסקים  הנובעים מעסקה אשר אינה  ם 
 בחובה ובזכות גם אם הם עומדים ביתר תנאי החריג.  
ביום   המתחילות  שנתיות  בתקופות  ייושם  מוקדם    2023  ,בינואר  1התיקון  יישום  לאחריו.  או 

פירוק   אפשרי. בגין  בהתחייבות  והכרה  חכירה  לעסקאות  החל   -ושיקום  בנוגע  ייושם  התיקון 
מתחילת תקופת הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון יושם לראשונה, 
תוך זקיפת ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר 

 בהון, ככל שרלוונטי( למועד זה. 
 ה. ת השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברלהערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיו

 
 עונתיות  - : 4באור 

 
הכנסות החברה מושפעות מעונתיות, המתבטאת בדרך כלל במכירות מוגברות במהלך חג הפסח, חגי  

 תשרי והרבעון הרביעי של השנה. יש לעיין בתוצאות הפעולות המדווחות בהתחשב בעונתיות זו. 
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 עסקיםצירופי  - : 5באור 

 
 מניות ללין רכישת פעילות   

 
רכישת בדבר    2020בדצמבר,    31' לדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה ליום  ג5בהמשך לבאור  

ללין של  מניות  המזוהים  וההתחייבויות  הנכסים  של  ההוגן  השווי  בדוחות    ללין ,  ויתרתם 
 , הינם כדלקמן: סופיהכספיים כפי שנמדדו באופן  

 

  שווי הוגן   

יתרה בדוחות  
הכספיים 
 השנתיים  

 ח "אלפי ש  
     נכסים 

 40,466  40,466  מזומנים
 17,096  17,096  לקוחות

 13,661  13,661  חייבים ויתרות חובה 
 25,596  25,596  מלאי 

 59,745  63,438  נכס זכות שימוש 
 31,132  31,132  רכוש קבוע 

 141  141  נכסים בלתי מוחשיים
 179  179  פינוי דמי 
 53,611  53,611  מותג

     
 התחייבויות          

 42,909  42,909  זכאים ויתרות זכות 
 7,242  7,242  ספקים ונותני שירותים 
 63,438  63,438  התחייבות בגין חכירה 

 9,978  10,827  מסים נדחים 
 12,026  12,026  הלוואות זמן ארוך 

 1,432  1,432  הטבות לעובדים, נטוהתחייבות בשל  
     

 104,602  107,446  נכסים מזוהים, נטו
 47,071  48,351  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 137,719  136,155  מוניטין הנובע מהרכישה 
 195,250  195,250  סך עלות הרכישה, נטו 

 
 

  התקבלה   טרםכיוון שהערכת השווי    ארעיות   היו  2020,  רבדצמב  31קביעות השווי ההוגן ליום  
 . 2020לשנת  הכספיים הדוחות אישור למועד עד
 

נכסי זכות שימוש  ב  גידול  . כתוצאה מכך נוצר2021  ,יוניבחודש    התקבלההסופית  שווי  ה  הערכת
  של   עלייהו "ח  ש  אלפי  849  של  בסך  נדחים  מסים  בהתחייבות  עלייה,  חאלפי ש"  3,693בסך של  

 . שליטה מקנות שאינן  בזכויות ח"ש אלפי 1,280
מהרכישה    כתוצאה שנבע  המוניטין  סכום  ש" 1,564-ב   קטןמכך,    של   בסך  והסתכם,  חאלפי 
ממועד הרכישה ועד   החל נכסי זכות השימושבגין  פחתה. הגידול בהוצאות ח"ש אלפי 136,155

 לא היה מהותי. 2020בדצמבר,  31ליום 
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   בתקופת הדיווחאירועים מהותיים  - : 6באור 

 

לבאור   . א ליום  (  14ב')10בהמשך  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  בדבר   2020  בדצמבר,  31לדוחות 
האופציה  ,  הורוביץ יאנג החזקות בע"מל  השקעות בע"מ  אקס.טיאופציית מכר שהעניקו החברה ו

זכויות שאינן  כעסקה עם בעלי  טופלה  האופציה    .2021לינואר,    1-לא מומשה ותוקפה פג ביום ה
אלפי ש"ח נסגרה למול זכויות שאינן מקנות שליטה    4,750ולכן ההתחייבות בסך    מקנות שליטה

  4,484אלפי ש"ח וכן מול קרן הון עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה על סך    266על סך  
 ש"ח.  אלפי

 

תובענ  2021בינואר,    17ביום   .ב לאישור  בקשה  שילב  הבת  חברת  כנגד  לבית  הוגשה  כייצוגית  ה 
לא קיימה את הוראות הדין לעניין הוראות    שילבהמשפט המחוזי בתל אביב. המבקשים טוענים כי  

. סכום התביעה הכולל,  1981-שימוש ואזהרה בשפה העברית, בניגוד לחוק הגנת הצרכן התשמ"ה
ה מטעמה תשוב  ה הגישיבה  . המשש"חמיליוני    2.5מעל    כתביעה ייצוגית, הוערך על ידי המבקשים 

, סיכויי  שילב. להערכת יועציה המשפטיים של  2021,  בדצמבר  8כן דיון קדם משפט נקבע ליום  ו
הבקשה לאישור להסתיים מבלי שתאושר כייצוגית, בדרך של הסתלקות או הסדר פשרה, בסכומים 

 . 50%-שאינם מהותיים לשילב גבוהים מ
 

  2020 בדצמבר,  31ב' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום  33-( ו7ב')10  יםלבאורבהמשך   .ג
נחתם תיקון להסכמים לפיו חלף    2021  ,בפברואר  16בדבר הסכמי עסקת לאומי פרטנרס, ביום  

ההנפקה   שתושלם  ככל  כי  נקבע  המקורי,  בהסכם  פרטנרס  ללאומי  הוקנתה  אשר  האופציה 
, וככל שהמחיר לכל מניה רגילה  2021באוגוסט,    31עד ליום    ריטיילורסהראשונה לציבור של מניות  

שווי אפקטיבי, לפני   טיילורסלרי, כפי שיקבע במסגרת ההצעה הראשונה, ישקף  ריטיילורסשל  
של   מסך  יפחת  שלא  לציבור,  בתיקון    1.35הנפקה  שנקבעו  להתאמות  )בכפוף  ש"ח  מיליארד 

- תקצה ללאומי פרטנרס בסמוך לפני ההצעה הראשונה, מניות המהוות כ  ריטיילורסלהסכם(, אזי  
וש(, בתמורה  )במועד החתימה על התיקון להסכם ולאחר המימ  יה של ריטיילורסמהון מניות  9.9%

מיליון ש"ח )לפני הכסף(, או מספר מניות קטן יותר בדרך של מנגנון    900של    שקפת שווי חברהמה
. בהתאם לתנאי התיקון להסכם, בכפוף להודעה  ריטיילורסמימוש נטו, לשיקול דעתה הבלעדי של  

מימוש   בעת  לה  שהוקצו  המניות  את  למכור  זכאית  פרטנרס  לאומי  לחברה,    אופציה, המראש 
כי היא מבקשת לעשות כן עד    לריטיילורסבמסגרת הצעת מכר ובלבד שלאומי פרטנרס תודיע  

הנפקה ראשונה לציבור,    תשקיףעם פרסום    2021  ,במאי  13  ביום  למועד אשר נקבע בתיקון להסכם.
  השלימה ,  לציבור  ההנפקה   תוצאותפרסום  ו,  2021ריטיילורס    תשקיף הצעת מכר ותשקיף מדף של

 נמכרו  כאמור  והמניות",  נטו"מימוש    של  בדרך  פרטנרס  ללאומי  המניות  הקצאת  את  ריטיילורס
ריטיילורס   .המכר  הצעת  במסגרת  פרטנרס  לאומי  ידי  על הנפקת מניות  נוספים בדבר  לפרטים 

 . 'גי6לציבור ראו באור 
 

המניות  ל  ובהתאםבנוסף,   בעלי  הסכם  להסכמים,  השלמת  התבטל  תיקון  ממועד  החל  מאליו 
ההנפקה והצעת המכר, למעט סעיף אחד מכוח הסכם בעלי המניות אשר לפיו, בהתאם לתיקון,  

מניות   מכירת  לעסקת  פעמית  חד  הצטרפות  זכות  פרטנרס  ללאומי  ידי    ריטיילורסמוקנית  על 
אשר   ריטיילורסואמת בורסה למכירת מניות  במסגרת עסקה מחוץ לבורסה או עסקה ת  החברה

, ריטיילורסמהון המניות המונפק והנפרע של    45%-תחדל מלהחזיק מעל ל  החברהכתוצאה ממנה  
  החזקותיה תהיה זכאית והכול בכפוף לכך ששיעור    החברה  להםבאותו מחיר ובאותם תנאים    וזאת

עור מינימאלי שנקבע בהסכם  באותו המועד לא ירד משי  ריטיילורסבמניות    פרטנרסשל לאומי  
   )שאז תפקע זכות ההצטרפות(. פרטנרסכתוצאה ממכירה על ידי לאומי 

 
לשנת  רבעון הראשון  בעקבות שינוי תנאי האופציה החברה עדכנה את השווי ההוגן של האופציה ב

השווי ההוגן של האופציה עודכן בהתאם לשווי ריטיילורס  אלפי ש"ח.    94,923- כ  שלשווי  ל  2021
- סך של כ  2021  של שנת  ברבעון הראשון  החברהבהתאם, זקפה  במועד ההנפקה )לפני הכסף(.  

 .   המימון הוצאותאלפי ש"ח לסעיף  18,308
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 6באור 

 

כנגד החברה בקשה לאישור תובענה כייצוגית לבית משפט השלום  שה  ג, הו2021  ,בפברואר  21ביום   .ד
בעפולה. בבסיס התובענה טוענת המבקשת כי החברה אינה מפרסמת באתר האינטרנט של רשת  
"פוקס הום" את התאמות הנגישות לאנשים עם מוגבלות הקיימות בחנויות הרשת. בכך, על פי  

זכויו ואת    1998-ת לאנשים עם מוגבלות תשנ"חהטענה, מפרה החברה את הוראות חוק שוויון 
תשע"ג לשירות(  נגישות  )התאמות  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  תקנות  .  2013-הוראות 

  תשובה לבקשה לאישור  הגישה. החברה מיליון ש"ח 1הסכום הכולל של התביעה הוערך בסך של 
בהתבסס בין היתר ברה,  להערכת יועציה המשפטיים של הח  .2022בפברואר,    1  ליום   דיון   נקבעו

  בדרך   סתיים מבלי שתאושר כייצוגית,לההבקשה לאישור  סיכויי על מידע שהוצג על ידי החברה,  
 . 50%-גבוהים מ לחברה , בסכומים שאינם מהותייםשל הסתלקות או הסדר פשרה

 

ליסוד   2021במרץ,    10ביום   .ה בהסכמים  "הוט"(  )להלן:  בע"מ  מובייל  הוט  עם  החברה  התקשרה 
שותפות מוגבלת רשומה אשר תעסוק בהקמה והפעלה של רשת חנויות קונספט ייעודית תחת 

, שיווק ומכירה של מגוון סלולריים, טאבלטים, מוצרי תקשורת, מולטימדיה ואביזרים  REDהמותג  
וסמסונג(, שיווק שרותי תקשורת סלולרית   APPLEמובילים בעולם )ביניהם    נלווים של יצרנים

של הוט וכן השקת אתר סחר מקוון. בנוסף, במסגרת הפעילות יושקו מוצרים שימותגו במותג 
 הפרטי של הרשת, וכן יוענקו שרותי תחזוקה ואחריות ללקוחות. 

והחברה  , הוטת ההסכמיםבהתאם להסכמים, הצדדים ייסדו את השותפות בסמוך לאחר חתימ
הוט,    50.99%:  תהיינה שותפות מוגבלות בשותפות, כאשר מבנה ההחזקות בשותפות יהא כדלקמן

- הוט ו  51%השותף הכללי. מבנה ההחזקות בשותף הכללי יהיה כדלקמן:    0.02%- החברה ו  48.99%
 החברה.  49%

 
צפויה להקים במהלך   פעיל  3בהתאם לתוכנית העסקית, השותפות    30- ותה הראשונות כשנות 

בנוסף, לאחר שנתיים, הצדדים יבחנו אפשרות להרחבת פעילות השותפות    .חנויות בפריסה ארצית
פות על ידי הוט וכן יעמידו הצדדים  ותבהתאם להסכמים, המוצרים יסופקו לש  .למדינות נוספות

ות על בסיס השותפ כאמור לעיל, יירכשו על ידי  רותים ירותים שונים לשותפות. המוצרים והשיש
עלות. כמו כן, השותפות תהיה זכאית לעמלות בגין שיווק שרותי התקשורת הסלולרית של הוט  

   בהתאם למנגנון שהוסכם בין הצדדים.
   נפתחה החנות ראשונה. 2021במהלך חודש אוקטובר  

 
דירקטורים   2- דירקטורים ימונו על ידי הוט ו  3דירקטורים, כאשר    5דירקטוריון השותף הכללי ימנה  

קולות,   ברוב  יתקבלו  הכללי  ובאסיפה של השותף  בדירקטוריון  ידי החברה. החלטות  על  ימונו 
הצדדים. הסכמת  תידרש  אליהן  ביחס  מיוחדות אשר  החלטות  של  רשימה  הערכות    למעט  לפי 

בשותפות   הצפויות  בהשקעות  החברה  של  חלקה  עסקית,  תוכנית  על  בהתבסס  החברה, 
שנות פעילותיה הראשונות    3ל השותפות ו/או הלוואות בעלים( במהלך  )ממקורותיה העצמאיים ש

 מיליון ש"ח. 22-צפוי להסתכם בסך כ
 

בקשה לאישור  בדבר    2020  בדצמבר,  31( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  15')א21לבאור  בהמשך   .ו
נגד חברת הבת טרמינל איקס אונליין בע"מ )להלן: "טרמינל"( במסגרתה טוענת   תובענה כייצוגית

ואת צו הגנת הצרכן )סימון טובין(,    1981מפרה את חוק הגנת הצרכן, תשמ"א    טרמינלהמבקשת כי  
, בכך שהיא אינה מסמנת בעת השיווק מרחוק את הרכב הבד של מוצריה כדין ו/או  1983תשמ"ג  

ניתן פסק דין המאשר את    2021במרץ,    14ביום  .  נכונה את הרכב הבד  מסמנת באופן שלא משקף
 , בסכומים זניחים לטרמינל. בקשת ההסתלקות והסכמות הצדדים במסגרתה

 

  77,764-החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ  2021במרץ,    24דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום   .ז
 . 2021באפריל,  28-ה  יוםב ושולםלה  ש"ח לכל מניה רגי 5.73-אלפי ש"ח. הדיבידנד מהווה כ

 
מיום   בישיבתו  החברה,  כ  2021,  אוגוסטב  24דירקטוריון  של  בסך  דיבידנד  חלוקת  על  -החליט 

,  ספטמברב  29- בתאריך ה  וחולקש"ח לכל מניה רגילה    11.34- אלפי ש"ח. הדיבידנד מהווה כ  154,114
2021 . 
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 6באור 

 

)להלן: "טרמינל איקס"(  הוגשה כנגד חברת טרמינל איקס אונליין בע"מ    2021,  באפריל  4ביום   . ח
בחיפה. השלום  משפט  לבית  כייצוגית  תובענה  לאישור  טענת   בקשה  עומדת  התובענה  בבסיס 

,הוראות חוק    1981מפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א    טרמינל איקסהמבקשים, לפיה  
וכן הוראות חוק   ( נוסח חדש)לפקודת הנזיקין  63הוראת סעיף , 1973- , תשל"ג  (חלק כללי) החוזים 

מוצרים    3מציגה לצרכנים "מבצע" בקטגוריית  , בכך שהיא  1979-תשל"ט    -עשיית עושר ולא במשפט
ה מהצרכנים עבורם מחיר מלא. סכום התביעה הכולל, כתביעה , כאשר בפועל היא גובש"ח  100-ב

ניתן פסק דין המאשר את בקשת    2021בספטמבר,    1ביום  .  ש"ח  מיליון  2.4ייצוגית, מוערך בסך של  
 , בסכומים זניחים לטרמינל. הסתלקות והסכמות הצדדים במסגרתהה

 

ליום  17ב')21לבאור  בהמשך   . ט המאוחדים  השנתיים  הכספיים  לדוחות  לגבי    ,2020בדצמבר,    31( 
בגין הפרות קניין רוחני כנגד המתנגדת ומנהלה ובעל    JUMBO S.Aאשר הוגשה על ידי  התביעה  

, נתקבלה החלטת בית 2021באפריל,    5- ביום ה השליטה בה, בבית המשפט המחוזי בתל אביב,  
לגבי ההליכים בפני המשפט על עיכוב הליך התביעה עד לסיום ההליכים בפני רשם סימני המסחר.  

התקיים דיון מקדמי    2021ביוני,    28רשם סימני המסחר, לאחר הגשת ראיות על ידי הצדדים, ביום  
חתמו הצדדים על הסכם פשרה שעיקריו  בפני רשם סימני המסחר, ולאחר הדיון ומגעי פשרה,  
יירשם, וההליך יסתיים ללא    JUMBO S.Aכדלקמן: א. ההתנגדות תיזנח והסימן המבוקש על ידי  

תגיש סימן מסחר נוסף שיכלול את המילה   JUMBO S.Aצו להוצאות; ב. סימני המתנגדת ירשמו; ג.  
הגבלות של כל צד ברישום ובשימוש  יוון באנגלית ואת דגל יוון; ד. הצדדים הסדירו את הכללים וה 

 בסימניו. 
 

בקשר  לאור הסכם הפשרה, הצדדים הודיעו לבית המשפט על מחיקת התביעה ללא צו להוצאות. 
"צ'אק בס"( לבקשה אשר הוגשה  להלן: עם ההתנגדות אשר הוגשה על ידי חברת צ'אק בס בע"מ )

עדכנה החברה כי    2021ביולי,    7לרישום סימן המסחר המעוצב שלה, ביום    JUMBO S.Aעל ידי  
במטרה להגיע לסיום המחלוקת וההליכים בין הצדדים, הגיעו הצדדים לידי פשרה, לפיה כל צד 

המילה,   את  יכלול  אשר  שלו,  המעוצב  המסחר  בסימן  להשתמש  לתנאים    JUMBOיוכל  בכפוף 
 שנקבעו בהסכם הפשרה.  

 
אמצים לבידול והבחנה ברורה בין  במסגרת הסכם הפשרה, התחייבו הצדדים לעשות את מירב המ

באמצעות החברה כנציגתה בישראל,    JUMBO S.A  .שני המותגים השונים, לטובת ציבור הצרכנים
תשתמש בסימן המסחר המעוצב שלה כפי שהוא בתוך חנויותיה ובמסגרת מכירת מוצרים בהן,  

את   הכולל  המעוצב  בסימון  שימוש  תעשה  היא  חנויות,  ושילוט  בפרסומים  המילה  כאשר 
"GREECEואת דגל יוון " . 
 

שלה   המעוצב  הפונט  את  הכוללים  בהסכם  שצוינו  בסימניה  שימוש  לעשות  תוכל  בס  צ'אק 
ובצבעים אדום וצהוב. הסכם הפשרה יוגש לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר על מנת 

  2021ביולי,    12שיקבל תוקף של פסק דין, כאשר כל צד יישא בהוצאותיו בקשר עם ההליך. ביום  
הומצאה לחברה החלטת הרשם בדבר מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה כמבוקש ולפיכך  

 הסכם הפשרה נכנס לתוקפו החל מתאריך זה.
 

 ZEBRAבין החברה לבין    2021באפריל,    8יום  המשך להסכם עקרונות בלתי מחייב אשר נחתם בב .י

A/S  " בין הצדדים    2021בספטמבר,    1, ביום  "(FTC)להלן:  זיכיון בלעדי  נחתם ההסכם  להענקת 
 FLYINGלחברה )או לחברה בשליטתה( להקמה והפעלה של רשת חנויות בישראל של המותג "

TIGER COPENHAGEN  .ואתר סחר מקוון  "FTC  ומשרדיה הראשיים ממוקמים   1995  נוסדה בשנת
מדינות באירופה ואסיה, בקונספט   28-חנויות בכ  900-מפעילה למעלה מ  FTCבקופנהגן, דנמרק.  

עיצובי ייחודי, למכירה של מוצרי לייף סטייל ממגוון קטגוריות, המתחדשים באופן תדיר, ובדגש 
נמכרים, בין היתר, מוצרים לבית ולמשרד,     FTCעל עיצוב ייחודי וטרנדי של המוצרים. בחנויות

אלקטרוניקה, גאדג'טים, אביזרי אופנה, וערכות יצירה    צעצועים, אביזרים לפנאי ולמסיבה, מוצרי
 במחירים אטרקטיביים. 
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: תקופת הזיכיון ביחס לכל חנות תהא  התנאים הבאים  סוכמו בין היתר  הסכם הזיכיוןבמסגרת  

שנים    5-בהסכם( להאריך את התקופה לשנים עם אופציה של החברה )בהתאם לתנאים    5למשך  
נוספות. בהתאם, תקופת הסכם הזיכיון תהיה עד למועד הפקיעה של תקופת הזיכיון ביחס לחנות 

חנויות פתיחת  ובקצב  בכמות  בעמידה  מותנית  הבלעדיות  זאת  האחרונה שתיפתח;  ובמסגרת   ,
במה לפתוח  הצדדים(  בין  שסוכמו  לתנאים  ובכפוף  )בהתאם  החברה  השנים    5לך  התחייבה 

לפחות   לפחות    50הראשונות  נוספות,  שנים  לחמש  יוארך  שההסכם  וככל  חנויות    25חנויות 
ו/או ספקים מורשים וכן תשלם ל  FTC - ; ובנוסף, החברה תרכוש את המוצרים ישירות מנוספות

FTC - .בתמורה למתן הזיכיון, שיעור חודשי מסך המכירות כפי שהוגדר בהסכם 
  . 2022החברה השקת הפעילות צפויה להתרחש במהלך הרבעון הראשון של שנת להערכת הנהלת 

הפעילות, לרבות השקעות בהון חוזר    כמו כן, לפי אומדן שערכה הנהלת החברה, השקעות בהקמת
ילות הראשונות צפויה להסתכם לסך של  עשנות הפ  5)ממקורותיה העצמאים של החברה( במהלך  

 מיליון ש"ח. 50 -כ
 

  13  ביום,  2020בדצמבר,    31( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום  7ב')10  לבאורבהמשך   .יא
פוט )"  FOOT LOCKER, INCתאגיד בבעלות מלאה של  ו  ריטיילורס,  החברההתקשרו    2021  ,באפריל
ובסמוך לפני השלמת ההצעה    ריטיילורסבהסכם, שעניינו הקצאה של מניות    "( אינקלוקר   מיד 

יהווה   והנפרע של    10%לציבור, בשיעור אשר  לאחר השלמת   ריטיילורסמהון המניות המונפק 
מהמחיר למניה   87.5%  -"(, וזאת במחיר למניה השווה להמוקצות  המניותההצעה לציבור )להלן "

התחייבה   היתר,  בין  ההסכם,  במסגרת  לציבור.  מצ  החברהבהצעה  בלבד, )כהתחייבות  ידה 
 כדירקטור או לאפשר   אינק( להצביע בעד מינויו של נציג מטעם פוט לוקר  שריטיילורס אינה צד לה

(. זאת, בין היתר,  אינק)לבחירת פוט לוקר    ריטיילורסלמנות משקיף בדירקטוריון    אינקלפוט לוקר  
וכן בהחזקה  ביחס במניות המוקצות    אינקבכפוף לעמידה בשיעור החזקה מינימלי של פוט לוקר  

לוקר   פוט  של    אינק של  והנפרע  המונפק  מההון  שנקבע  מינימאלי  ובכפוף  ריטיילורסבשיעור   ,
הנפקה ראשונה לציבור, תשקיף    לאחר פרסום תשקיףלתנאים נוספים כפי שהוסכמו בין הצדדים.  

,  2021במאי    13ביום    ריטיילורס ופרסום תוצאות ההנפקה לציבור  הצעת מכר ותשקיף מדף של
. מיליון ש"ח  221.8-ימה ריטיילורס את הקצאת המניות לפוט לוקר אינק בתמורה לסך של כהשל

 '.גי6לפרטים נוספים ראו גם באור 

 

התקיימה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה אשר   2021  אפריל,ב  29  ביום .יב
 במסגרתה אושרו, בין היתר: 

 

משנה למנכ"ל בתחום הרכש הלוגיסטיקה וקרובו  עדכון שכרו החודשי של מר אלעד ורד,   .1
  1אלפי ש"ח במונחי ברוטו, החל מיום    82.5-אלפי ש"ח ל  75.0של בעל שליטה מסך של  

 שנים. 3ולמשך   2021באפריל, 
 

עדכון תנאי העסקתו של מר תומר צ'פניק, מנהל הפעילות הבינלאומית של נייקי בחברת  .2
ריטיילורס שאושרו:    הבת  העדכונים  בחברה.  שליטה  בעל  של  שכרו  וקרובו  קביעת  )א( 

התנאים הנלווים בגין התקופה החל מתום תקופת    לו יהיה זכאי וכן  שנתיה   והמענקהחודשי  
, )ב( אישור תנאים בקשר עם העתקת מקום מגוריו לאירופה  2025האישור ועד לתום שנת 

טיילורס בכפוף ( למר צ'פניק בריRSUות )במסגרת תפקידו, )ג( אישור הענקת מניות חסומ
השווי הכולל, במועד בריטיילורס כאשר    RSU-, וזאת במסגרת תוכנית הלהנפקת ריטיילורס

מיליון ש"ח,   1.5אשר יוקצו מר צ'פניק על ידי ריטיילורס יהיה    RSU-ההענקה, של יחידות ה
ה יחידות  מניית   RSU-ומספר  של  הממוצע  המניה  למחיר  בהתאם  יקבע  לו,  יוקצו  אשר 

ימי המסחר הראשונים מיד לאחר השלמת ההנפקה )אם וככל שתושלם(   30-ריטיילורס ב
יובהר כי אולם אשר ייגזר מכך לפי כללי חשבונאות מקובלים.   RSUובהתאם לשווי יחידת 

- הקצאת יחידות העצם  ל  רסריטיילולא יידרש אישור נוסף של האורגנים המוסמכים של  
RSU    לעניין אישור   פרק החמישי לחלק השישי לחוק החברותלהוראות ה  בהתאםכאמור  

עסקאות עם בעלי ענין, אך יידרש אישור של דירקטוריון ריטיילורס לאימוץ תכנית להקצאת 
ה בפועלRSU-יחידות  היחידות  הקצאת  את  תאפשר  אשר  תוכנית   .,  הדוח,  למועד  נכון 

טרם אושרה על ידי דירקטוריון ריטיילורס וטרם הוגשה לרשויות    RSU-דות ההקצאת יחי
 המס. 
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אישור עדכון סעיף ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה במדיניות התגמול של החברה  .3
 .הביטוחית בארץ ובעולם של עלויות בעקבות מגמת התייקרות כלל

 

מ .יג בבורסה    ריטיילורסיות  נרישום  לבאורי  -למסחר  ו 7ב')10  םבהמשך  הכספיים 33-(  לדוחות  ב' 
  2021במאי,    13ביום  ג' בדוחות כספיים אלו,  6  רולבאו  2020בדצמבר,    31השנתיים המאוחדים ליום  

תשקיף הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה תשקיף הצעת מכר   חברת הבת ריטיילורס  מהפרס
יותיה של  נה מנהוצעו לראשו  2021,  במאי  13. ביום  וכן את תוצאות ההנפקה לציבור  שקיף מדףות

מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, של    9,090,554הנפקת  לציבור בדרך של    ריטיילורס
מניות רגילות, רשומות    1,808,076של    ריטיילורס ובכן באמצעות הצעת מכר על ידי לאומי פרטנרס

על שם, ללא ערך נקוב, של ריטיילורס, אשר הוקצו ללאומי פרטנרס בע"מ בסמוך לפני השלמת 
מניותיה של ריטיילורס נסחרות בבורסה לניירות ערך   2021במאי,    19ההנפקה לציבור. החל מיום  

  מחזיקה,  ריטיילורס  של  המניותיעם השלמת ההנפקה הראשונה לציבור של    בתל אביב בע"מ.
 . בריטיילורס ההצבעה  ומזכויות המניות מהון  55.74%-ב החברה

 
במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור של מניותיה )נטו,    לחברת הבת ריטיילורסהתמורה הכוללת  

במסגרת הסכם ההקצאה עם    התמורה לריטיילורסמיליון ש"ח.    448.6( הינה  הוצאות הנפקהלאחר  
 מיליון ש"ח. 221.8-'( הינה כיא6פוט לוקר אינק )ראו באור  

בדוח    ומיליון ש"ח הוכר  2.9-מיליון ש"ח מתוכם כ  32.4- ההוצאות בגין ההנפקה הסתכמו לסך של כ
בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות  )ברבעון    2021רווח או הפסד במהלך החציון הראשון של שנת  

 מיליון ש"ח(. 1.3-הוכרה הוצאה של כ  שניה
כעסקה עם בעלי   טופלה  )לרבות הוצאות ההנפקה שלא הוכרו בדוח רווח והפסד( הנפקת המניות 

ו שליטה  מקנות  שאינן  בסך  בהתאם  זכויות  התמורה  לקרן    355-כעודף  בהון  נזקף  ש"ח  מיליון 
 . עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 

כי בכפוף לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים של ריטיילורס    צוין במסגרת תשקיף ריטיילורס   .יד
ריטיילורס של  הכללית  האסיפה  אישור  קבלת  סעיפים    )לרבות  להוראות  בהתאם  מיוחד  ברוב 

ו4)270 תכנית   275  -(  מכח  חסומות  מניה  יחידות  להקצות  ריטיילורס  בכוונת  החברות(,  לחוק 
בגין כהונתו כיו"ר    ומבעלי השליטה בה, מר הראל ויזל,    ל החברה"יחידות המניה החסומות, למנכ

של יחידות המניה החסומות אשר    דירקטוריון פעיל של ריטיילורס. השווי הכולל, במועד ההענקה,
נכון למועד הדוח, הקצאת יחידות חסומות כאמור טרם   .מיליון ש"ח  15-יוקצו למר ויזל, יהיה כ

 הובאה לאישור האורגנים של ריטיילורס.

 

)להלן: "טרמינל איקס"( בקשה  הוגשה כנגד חברת טרמינל איקס אונליין בע"מ    2021,  מאיב  24ביום   .טו
כייצ  יפווגית לבית משפט  לאישור תובענה  בבסיס התובענה עומדת טענת    .המחוזי בתל אביב 

לפיה   איקסהמבקשים,  או    טרמינל  "קודמים"  של מחירים  שווא  מצגי  שהינם  "מציגה  רגילים" 
הנחה   בשיעורי  מבצעים  מתקיימים  כי  לסבור  לצרכנים  לגרום  במטרה  זאת  ומטעים,  כוזבים 

בכך    .רי הנחה המוצגים הם פיקטיביים ומנופחיםלטענתו, שיעו  משמעותיים של עשרות אחוזים.
תקנות הגנת הצרכן מכירות )  1981-לטענתו, טרמינל מפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א

ועסקה ברוכלות כללים שונים  )תקנות הגנת הצרכן    1983-, התשמ"ג  (באשראי, מכירה מיוחדת 
וחוק עשיית עושר    [נוסח חדש]זיקין  פקודת הנ  1991-, התשנ"א(לפרסום מחירי נכסים ושירותים

  מיליון   2.5סכום התביעה הכולל, כתביעה ייצוגית, מוערך בסך של   . 1979-התשל"ט,  ולא במשפט
  , החברהלהערכת יועציה המשפטיים של    . 2022  ,פברוארב  15. דיון קדם משפט נקבע ליום  ש"ח

, הסתלקות או הסדר פשרהשל    בדרך  סתיים מבלי שתאושר כייצוגית,לההבקשה לאישור    סיכויי
 .50%-גבוהים מ לטרמינל מהותיים שאינם בסכומים
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אקס.טי השקעות  ,  הבת טרמינל איקס אונליין בע"מ )להלן: "טרמינל"(  חברהה,  2021ביוני    11ביום   .טז
" )להלן:  החזקות    "(אקס.טיבע"מ  יאנג  )להלןוהורביץ  "בע"מ  תאגיד "(  הורוביץ:  עם  התקשרו 

הולך   אנדרס  מר  )בשרשור( של  בשליטה מלאה  נמצא  ואשר  דנמרק,  מדינת  דיני  המאוגד תחת 
ההסכם"(, במסגרתו נקבע כי ככל להלן: ""אנדרס"( ) להלן:  ( )ANDERS HOLCH POVLSENפובלסן )

  החברה לציבור, אזי בסמוך מיד לפני השלמת ההנפקה לציבור,    טרמינלותושלם הנפקת מניות  
ב משרה  מנושא  וכן  ומהורוביץ,  מאקס.טי  במניות    טרמינלתרכוש  של  טרמינלהמחזיק  מניות   ,

- ורה לסך של כ)לפני ההנפקה לציבור( בתמ  טרמינלמהון המניות של    4%-בשיעור של כ  טרמינל
אשר יהוו לאחר   טרמינלאנדרס מניות בתאגיד בשליטת  מיליון דולר ארה"ב. בד בבד, יוקצו ל  10

  21.7-, בתמורה לסך של כטרמינלמהון המניות המונפק של  8%-הקצאתן ולפני ההנפקה לציבור כ
עסקת   "עסקת הרכישה וההקצאה"(.להלן:  דולר למניה )  23,878מיליון דולר, המשקף מחיר של  

 . מיליון דולר ארה"ב 250הרכישה וההקצאה כאמור לעיל, תבוצע לפי שווי חברה לפני הכסף של 

 
, נחתמה בין הצדדים תוספת להסכם, לפיה נקבע כי מלוא הזכויות והחובות  2021ביוני    30ביום  

  AKTIESELSKABET AFבשם  אנדרס, יועברו לתאגיד אחר  בשליטתבהתאם להסכם, של התאגיד  
, אשר אף הוא מאוגד תחת דיני מדינת דנמרק ונמצא בשליטה מלאה )בשרשור( של  10.06.2021

הרכישה  להלן:  )  אנדרס עסקת  בגין  התמורה  כי  להסכם  בתוספת  נקבע  עוד  "אקטיסלסקבט"(. 
ובהתאם   נקובה בשקלים,  לעיל תהיה  כמפורט  כמפורט   החברהוההקצאה  המניות  תרכוש את 

טרמינל  יליון ש"ח וכי התמורה שישלם אנדרס בגין מניות  מ  32.53  - בהסכם בתמורה לסך של כ
כ של  סך  על  ל  70.74  -תעמוד  ישולמו  ש"ח, אשר  לשער   טרמינלמיליון  בהתאם  בדולר ארה"ב, 

ההמרה אשר יפורסם ע"י בנק ישראל בתום יום העסקים שלפני מועד רכישת המניות. התמורה  
של   בסך  למניה  מחיר  משקפת  לעיל  וההקצאה  הרכישה  וכחלק   ש"ח.  77,677בעסקת  כן,  כמו 

 הלן:ל)  טרמינלמהשלמת עסקת הרכישה וההקצאה לעיל, יוקצו לאקטיסלסקבט מניות נוספות של  
ל השווה  למניה  במחיר  וזאת  הנוספת"(,  כך   85%-"ההקצאה  לציבור,  בהצעה  למניה  מהמחיר 

מיד   טרמינלמהון המניות המונפק של    10.1%-חזיק אקטיסלסקבט בכת שלאחר ההקצאה הנוספת,  
לאחר השלמת ההנפקה לציבור. יצוין כי שיעורי המניות הנקובים לעיל, בעסקת הרכישה ההקצאה  

ספת, הינם בהנחת דילול הלוקחת בחשבון יחידות מניה חסומות מסוימות שבכוונת וההקצאה הנו
ב  טרמינל משרה  לנושאי  העסקאות    טרמינללהקצות  השלמת  כן,  כמו  בהסכם.  שנקבע  וכפי 

המתוארות לעיל הינה בכפוף לתנאים מתלים כמקובל ובכפוף לכך שהמחיר למניה בהנפקה יהיה  
כמו כן, במסגרת ההסכם נכללת התחייבות של    ההקצאה.מעל המחיר למניה בעסקת הרכישה ו 

דעתו    החברה שיקול  ולפי  לחלופין,  או  כדירקטור  אנדרס  מטעם  נציג  של  מינויו  בעד  להצביע 
של   בדירקטוריון  משקיף  למנות  למשקיע  לאפשר  אנדרס,  של  עוד  טרמינלהבלעדי  כל  וזאת   ,

יצוין כי נכון למועד  .  טרמינלה במהון המניות וזכויות ההצבע  8%לפחות    ה אקטיסלסקבט מחזיק
משקיף  אקטיסלסקבט  הדוח,   או  דירקטור  למינוי  ביחס  לעיל  כאמור  זכותה  את  מימשה  לא 

במסגרת ההסכם אקס.טי, הורוביץ ואקטיסלסקבט התחייבו שלא להתקשר לדירקטוריון טרמינל.  
   .טרמינלבמניות  ןהחזקותיהבעתיד בהסכמים בקשר עם  

 
  9,227,313הנפקת  לציבור באמצעות  טרמינל  הוצעו לראשונה מניותיה של    2021  ,ביולי  26ביום  

רגילות, רשומות   ידי ל  עמניות  על  וכן באמצעות הצעת מכר  נקוב, של טרמינל  ערך  שם, ללא 
מניות רגילות, רשומות על    15,378,855של    אקס.טי השקעות בע"מ והורביץ יאנג החזקות בע"מ

תשקיף הנפקה ראשונה לציבור תשקיף הצעת מכר ותשקיף  מכוח  ,  נלשם, ללא ערך נקוב, של טרמי 
נסחרות   2021  ,ביולי  29החל מיום  .  הכסף  לפני"ח  ש  מיליארד  1.3  של  שווי  ולפי  טרמינלמדף של  

של   בע"מ  טרמינלמניותיה  אביב  בתל  ערך  לניירות  ההנפקה,    בסמוך  .בבורסה  השלמת  לפני 
  יהוו   אשר  מניות בטרמינל  קיימים  מניותמבעלי   רכשה החברההושלמה עסקת אנדרס, במסגרתה  

  32.5-כ  של  סךבמהון המניות של טרמינל, וזאת כנגד תשלום    3.4%-כ  לציבור  ההנפקה  לאחר  מיד
הולך    אנדרסהושלמה הקצאת מניות לתאגיד בשליטתו המלאה )בשרשור( של מר    וכן"ח,  ש  מיליון

סך ל  בתמורה  טרמינל  של  המניות  מהון  10.4%-כ  לציבור  ההנפקה  לאחר  מיד  יהוו  אשר,  פובלסן
מיליון ש"ח. עם השלמת ההנפקה הראשונה לציבור של מניותיה של טרמינל ולאחר   106.6 -של כ

   מהון המניות מזכויות ההצבעה בטרמינל. 51.93%-השלמת עסקת אנדרס, מחזיקה החברה ב
, מתוכה סך  מיליון ש"ח    204.7  -הסתכמה בכ(  עסקה  עלויות  ניכוי, לאחר  נטו)  התמורה הכוללת

הינה התמורה )נטו, לאחר ניכוי עלויות עסקה( לטרמינל במסגרת ההנפקה    מיליון ש"ח  98.1  -כשל  
 הראשונה לציבור והיתרה הינה תמורת הצעת המכר.
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בדבר תוכנית  2020בדצמבר,  31המאוחדים ליום ם השנתיים  ילדוחות הכספי ב'20בהמשך לבאור  . יז
ויזל )מנכ"ל ודירקטור בחברה ומבעלי השליטה בה( במסגרתה ביום     28תגמול הוני למר הראל 

, ובהתאם לתנאי תוכנית זו, ביום  RSUיחידות מניה חסומות    134,617הוענקו למר ויזל    2017ביוני,  
מניות של החברה, בתמורה   44,872-ל  RSUיחידות    44,872ל  מומשו על ידי מר ויז  2021ביוני,    22

 .ש"ח למניה  379ונמכרו בעסקה מחוץ לבורסה בתמורה של  יהאג' למנ  30לתשלום בסך של 

 

יוני,   .יח חודש  בסך  2021במהלך  ארוך  לזמן  הלוואות  החברה  ש"ח   200של    כולל  קיבלה  מיליון 
ומשולמת   1.9%-1.7%ריבית בשיעור של  מתאגידים בנקאים ישראלים גדולים. ההלוואות הינן ב 

בחודש ספטמבר קיבלה החברה הלוואה נוספת בסך של   .2021החל מחודש ספטמבר,  מדי רבעון  
ותשולם החל מחודש   1.7%מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי ישראלי גדול. ההלוואה בריבית בשיעור    50

וישולמו    2021דש דצמבר,  בתשלומים רבעוניים שווים. תשלומי הריבית יחלו בחו  2021דצמבר,  
 מדי רבעון.

 

לבאור   .יט המאוחדיםהכספי  ותדוחל(  10א')21בהמשך  השנתיים  בדבר   2020בדצמבר,    31ליום    ים 
כנגד לבית המשפט המחוזי בלוד    2020ביוני,    23ביום  בקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה  

שיווק ישיר לבית היולדת    , שילבבע"מ  ריטיילורס  -בנות נוספות בקבוצה  כנגד חברות  וכן  החברה  
וסבונים    האוס  ביליבע"מ,   נרות  וללין  "המשיבות"(.  בע"מבע"מ  לטענת   במסגרתה  )להלן: 

התשע"א   עסקה(,  )ביטול  הצרכן  הגנת  תקנות  את  מפירות  המשיבות  ואינן    2010  -המבקשת, 
מאפשרות לצרכנים לבטל עסקה כאשר אין בידיהם את הקבלה המקורית, ובכלל זה פתק החלפה,  
וכי המשיבות מאפשרות לצרכן רק קבלת זיכוי או רכישת מוצר חלופי בחנות. בנוסף נטען כי על  

י ההחלפה המשיבות מסמנות באופן שגוי קוד שמיועד לעובדי הקבוצה, שמשמעותו  חלק מפתק
ובכך יוצא כי הרוכשים אינם זכאים לתחולת הדין.    -כי הטובין נרכשו בתווי קניה/שובר מתנה  

זאת ועוד, נטען כי בניגוד לחוק, המשיבות טוענות כי מאחר והמוצרים נרכשו בחנות עודפים, לא  
ספי. טענה נוספת נגד המשיבות היא שהן נותנות ללקוחותיהן שוברי זיכוי או  ניתן לקבל החזר כ

שוברי מתנה, באופן שאינו מונע את מחיקת הכתוב בהן. בכך בחלוף הימים הלקוחות לא יכולים  
. בסיומו של הדיון הומלץ לצדדים 2021ביולי,    5דיון קדם משפט התקיים ביום    לממש את זכאותם.

ובית המשפט קבע כי על הצדדים להגיש הודעת עדכון בדבר   ,ים הסכימו לכךהצדד,  לפנות לגישור
 . 2021, בנובמבר 30  ליוםהגישור עד הליך 

 
של   בסך  מוערך  ייצוגית,  כתביעה  הכולל,  התביעה  היועצים    150סכום  להערכת  ש"ח.  מיליון 

המשיבות, ידי  על  להם  שהוצג  מידע  על  היתר  בין  בהתבסס  המשיבות,  של  יכויי  ס המשפטיים 
הבקשה לאישור להסתיים מבלי שתאושר כייצוגית, בהסדר פשרה או הסתלקות, בסכומים שאינם  

 . 50%-גבוהים מ בנותמהותיים לחברה ולחברות ה 
 

הוגשה כנגד חברת הבת שילב בקשה לאישור תובענה כייצוגית לבית המשפט    2021,  וליבי   13ביום   .כ
וקת כיסאות בטיחות בעלי תוקף לזמן מוגבל משו שילבהמחוזי בתל אביב. המבקשים טוענים כי 

ועם "תאריך תפוגה" קצר וזאת ללא ציון תאריך הייצור וללא גילוי נאות לקוחותיה על כך כנדרש.  
. סכום התביעה הכולל, כתביעה ייצוגית,  1981  -  להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"אוזאת בניגוד  

.  2021  דצמבר,ב  6. על המשיבה להגיש תשובה מטעמה עד ליום  מיליון ש"ח  2.5בסך של  הוערך  
, סיכויי  שילב. להערכת יועציה המשפטיים של  2022ביולי,    7משפט ליום   דיון קדם  נקבע  כמו כן,

הבקשה לאישור להסתיים מבלי שתאושר כייצוגית, בדרך של הסתלקות או הסדר פשרה, בסכומים 
 . 50%-שאינם מהותיים לשילב גבוהים מ

 

בקשר עם תביעה    2020בדצמבר,    31' לדוחות הכספיים השנתיים ליום  11)א(21בהמשך לבאור   . כא
  אשר נקבע  התקיים דיון קדם משפט. דיון ההוכחות  , 2021ביולי,    19ביום    ,שהוגשה כנגד החברה

 , נדחה וטרם נקבע מועד חלופי.  2021, נובמברב 30ליום 

 

ליום  ' לדוחות הכספיים השנתי13)א(21בהמשך לבאור   . כב בקשר עם תביעה    2020בדצמבר,    31ים 
החברה כנגד  דיון    ,2021ביולי,    19ביום    ,שהוגשה  נקבע  במסגרתו  משפט.  קדם  דיון  התקיים 

 . 2021בדצמבר,  8ההוכחות ליום 
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הו2021ביולי,    27ביום   . כג החברהג,  כנגד  יאנגה  שה  הבת  החברה  תובענה    וכנגד  לאישור  בקשה 
את    ותמפר  ות. בבסיס התובענה טוענת המבקשת כי החברחיפהב  מחוזיכייצוגית לבית משפט ה

שבדין ובפסיקה להציג את מחיריהם הסופיים של מוצריה לאחר הנחה. בכך, לטענתו,   םחובת
  3של התביעה הוערך בסך של  . הסכום הכולל  198-את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א  ותמפר

  22. כמו כן, דיון קדם משפט נקבע ליום תשובה לבקשה לאישורטרם הגישה  . החברה מיליון ש"ח
של  .  2022,  מרץב יועציה המשפטיים  מבלי  החברהלהערכת  להסתיים  לאישור  הבקשה  סיכויי   ,

גבוהים    חברהשתאושר כייצוגית, בדרך של הסתלקות או הסדר פשרה, בסכומים שאינם מהותיים ל
 . 50%-מ
 

במזכר הבנות )בלתי מחייב( עם חברת   החברה הבת ריטיילורסהתקשרה  2021, באוגוסט 18ביום  . כד
אנרג'ים בע"מ )להלן: "אנרג'ים"(, בעלי המניות באנרג'ים, ה"ה פרי ארנון ופרחיה משה, המחזיקים  

ים קונספט בע"מ )להלן:  מהון המניות של אנרג'ים )להלן: "המוכרים"( וחברת אנרג'  50%-כל אחד ב
ב המוחזקת  קונספט"(  אשר    80%-"אנרג'ים  עסקה,  עם  בקשר  המוכרים,  ידי  במסגרתה על 

יוקצו לריטיילורס מניות  וכן  ובאנרג'ים קונספט  ריטיילורס תרכוש מהמוכרים מניות באנרג'ים 
  , ם שנקבעומיליון ש"ח בכפוף לתנאי   32.75-בתמורה כוללת בסך של כ  באנרג'ים ובאנרג'ים קונספט

תחזיק  ו העסקה,  השלמת  שעם  בכ  וכל  50.98%-בכ  ריטיילורסבאופן  יחזיק  מהמוכרים  - אחד 
בהתאם להוראות מזכר ההבנות, למוכרים  'ים.  באנרג, מהון המניות ומזכויות ההצבעה  24.51%

לפי שווי שיקבע בהתאם למכפיל שסוכם על   ריטיילורסתוקנה אופציה למכור את מניותיהם ל
ניתנת  תהיה  זו  אופציה  למימוש.  שקדמו  הקלנדריות  בשנתיים  הממוצע  הנקי  השנתי  הרווח 

קנה אופציה לרכוש  תו  ריטיילורסולמשך שנה; כמו כן, ל  2024באוקטובר,    1למימוש החל מיום  
י הנקי הממוצע  את מניות המוכרים לפי שווי שיקבע בהתאם למכפיל שסוכם על הרווח השנת

שקדמו למימוש, וזאת בתום תקופת האופציה של המוכרים האמורה לעיל בשנתיים הקלנדריות  
ולמשך שנה. תנאי האופציות ואופן מימושן יהיה בהתאם לתנאים שיסוכמו בין הצדדים ויכללו  

 במסגרת הסכם מחייב.  
 

תהיה זכאית למינוי רוב חברי הדירקטוריון    ריטיילורס,  לפי העקרונות שסוכמו בין הצדדיםבנוסף,  
ובכללם את יו"ר הדירקטוריון, החלטות בדירקטוריון ובאסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, למעט  

א לפחות  של  אישור  יידרש  לגביהן  מיוחדות  החלטות  של  מצומצמת  מהמוכרים. רשימה  חד 
תשלוט בחברת אנר'גים וחברת אנרג'ים קונספט ותאחד את הדוחות הכספיים    החברהבהתאם,  

, וכן הוראות דשלהם. כמו כן, כולל מזכר ההבנות, בין היתר, התייחסות למדיניות חלוקת דיבידנ
ילורס דיווחה ריטי  2021בנובמבר    11ביום    ומגבלות בדבר העברת מניות כמקובל בעסקאות דומות.

במזכר ההבנות, כי המו"מ בין הצדדים נמשך והצדדים דנים על עדכון במתווה העסקה אשר פורט  
 . 2021בדצמבר,  10עד ליום הוארך וקף הבלעדיות במו"מ  וכי ת

 
בשנת  ריטיילורסל  שנמסר  המידע  לפי הוקמה  אנרג'ים  חברת  הייבוא    1987,  בתחום  ופועלת 

לשימוש וכושר  ציוד ספורט  את    והשיווק של  אנרגי'ם משווקת  כושר מקצועיים.  ולחדרי  ביתי 
חדרי כושר, גופים מוסדיים ולצרכן הפרטי, והינה היבואנית הבלעדית     מוצריה לחנויות ספורט,

 ,Kettler, Life Fitness, Inspire, Escape, Horizon :של מספר מותגים מובילים בעולם הספורט והכושר

Hammer Strength, Marcy  ו כן, מחזיקה אנרג'ים במותג פרטי  ועוד. כמ"VO2"  אנרג'ים מחזיקה .
באולם מכירות גדול בהרצליה וכן חנות בנתניה שמוחזקת ע"י אנרג'ים קונספט. כמו כן, בסוף 

הכולל את כל מגוון המוצרים ומציג  (  www.energym.co.il)  חדשמקוון    סחר  אתרהושק    2019שנת  
 מאז השקתו צמיחה בפעילותו. 

 
רואה בהתקשרות בעסקה )ככל שתצא אל הפועל( צעד אסטרטגי ומשמעותי להרחבת   ריטיילורס

של המותגים  המשך  ה  תמהיל  לטובת  הספורט,  בעולם  ומשלימים  חדשים  לתחומים  וכניסה 
יטיילורס מתכננת )בכפוף להשלמת העסקה(  רצמיחתה הן בשוק המקומי והן בפיתוח הבינלאומי.  

חדשני. בקונספט  חנויות  מספר  בכפוף    לפתוח  תהיה  מחייבים  בהסכמים  הצדדים  התקשרות 
הצדדים לכדי נוסח  המו"מ בין  לשביעות רצונה, גיבוש    ריטיילורסלהשלמת בדיקות נאותות על ידי  

ידי האורגנים המוסמכים של ה צדדים; השלמת העסקה  מחייב וקבלת האישורים הנדרשים על 
צדדים   אישורי  קבלת  וביניהם  המחייבים  בהסכמים  שייכללו  מתלים  לתנאים  בכפוף  תהיה 

 שלישיים )לרבות אישור הממונה על התחרות( ככל שיידרש.
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הי  2021בספטמבר    5  ביום .כה בין  עדכון שכרו  את    תראישרה אסיפה כללית מיוחדת של החברה, 
אישור תנאי העסקתה של גב' ירדן    וכןהקבוע של נושא משרה בחברה בחריגה ממדיניות תגמול  

קמעונאות    ויזל )בתו של בעל שליטה בחברה( בתפקיד מנהלת מסחרית בחברה הבת אף.דבליו.אס
העסקה   לתנאי  בהתאם  מלאה.  משרה  בהיקף  באסיפהבע"מ  זכאית    שאושרו  ויזל  ירדן  הגב' 

  ליום  ועד  2021ביולי,   1  מיום  החל התקופה  בגין"ח  ש  אלפי  16  של  בסך  ברוטו  חודשית  למשכורת
  ולמשך  2022ביולי,  1  מיום החל התקופה   בגין"ח ש  אלפי 18 של לסך  תעודכן אשר, 2022ביוני,  30

 ויזל'  גב,  למשכורת  בנוסף.  שנה  ולמשך  2023ביולי,    1  מיום  החל"ח  שאלפי    20  של  ולסך,  שנה
  וכן מחלה, הבראה והודעה מוקדמת על פי חוק,    ימי חופשה,    ימיהפרשות סוציאליות,  ל  זכאית

' ויזל זכאית למענק גב,  בנוסף.  ברוטו  במונחי  לחודש"ח  ש  1,000  של  בסך  רכב  אחזקת  בגין  הוצאות
משכורת חודשית ברוטו אחת )לועדת התגמול ולדירקטוריון החברה תהא הסמכות   בגובהשנתי,  

 להפחית את המענק השנתי מנימוקים שימסרו(.  
 

ורס בע"מ )להלן: "קרסו"( ומשקיע נוסף שאינו צד  החברה, קרסו מוט  2021,  ספטמברב  19ביום   .כו
המשקיעים"(  קשור   "קבוצת  יחד:  וביום  )להלן  השקעה  בהסכם    2021בספטמבר,    20התקשרו 

מיליון דולר בחברת בייביארק בע"מ )להלן:  6.43  שקיעו סך כולל שלהושלמה העסקה במסגרתה ה
. מתוך סכום ההשקעה  בייביארקמהון המניות המונפק של    50%"בייביארק"( כנגד הקצאה של  

מהון המניות    22.91%  -מיליון דולר, כל אחת, אשר מהווים כ  2.95  -השקיעו כ  החברה וקרסוהכולל,  
 ת. כל אח ,המונפק של בייביארק

  לספיגת  מוכחת צבאית טכנולוגיה בסיס על לרכב בטיחות כסאות של מוצרים  קו מפתחת בייביארק
.  התקנה תהליך כולל תפעול וקלות שימוש נוחות על דגש תוך,  רשומים בפטנטים הנתמכת ,אנרגיה

 . 2022 לרבעון הראשון של שנת מתוכנן הראשון הכיסא של ההשקה מועד
מיליון דולר בדרך של הלוואות בעלים   7  של  נוסף  סכוםלגיוס    התנאיםהסכם, סוכמו  הבמסגרת  

המשקיעים קבוצת  הבעלים)"   מצד   אתר  השקת  מיום  חודשים  שלושה  אשר תועמד,  "(הלוואת 
וככל  ר יאפשר רכישות לכל הפחות בארה"ב,אש ארק יבייב מוצרי  של  מקוונות לרכישות אינטרנט

לרכוש את מניות   םאירש  יהיו  בייביארק, מייסדי  תועמד הלוואת הבעלים ו/או חלק ממנהשלא  
  ים העמידו את חלקם בהלוואת הבעלים בתנאים שסוכמו ו/או להכניס משקיע  שלאהמשקיעים  

,  המשקיעים קבוצת העמידה  שלא  הבעלים  הלוואת  לסכום  השווה   בסכום  הון   גיוסלצורך    אחרים
בנוסף, ככל שתועמד הלוואת הבעלים בהתאם ללוחות זמנים ולעקרונות כפי שסוכמו בין הצדדים.  

  400,000בסכום של עד    בעלים  הלוואת  להעמיד  רשאים  יהיו   המייסדיםעל ידי קבוצת המשקיעים,  
זהה    דולר נוסף  סכום  יעמידו  המשקיעים  כזה,  ובמקרה  הבעלים,  הלוואת  של  התנאים  באותם 

 אים. באותם התנ
זהה   ייצוג  יהא  בייביארק  ולמייסדי  המשקיעים  לקבוצת  האמור,  ההשקעה  להסכם  בהתאם 

וכן   ההחלטות המשקיעים  קבוצת  חברי  בין  הצבעה  הסכם  נחתםבדירקטוריון,  לקבלת  ביחס   ,
ממניות החברה אשר יבשילו    3%בבייביארק. כמו כן יוענקו למייסדי בייביארק אופציות לרכישת  

 .החברה  ביעדי לעמידה בכפוף, על פני שלוש שנים
של החברה בקידום חדשנות ויישום פתרונות טכנולוגיים    התקשרות זו מהווה חלק מהאסטרגיה

לגיוון פעילותה, והצפת ערך וסינרגיה למותגי ופעילויות הקבוצה באמצעות זרוע החדשנות של 
 . FOX LABSהקבוצה 
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עם שתי עסקאות נדל"ן שונות לרכישה והשכרה  החברה מצויה בתהליכי בחינה ומשא ומתן בקשר   .כז
 של מקרקעין כמפורט להלן:

 

בקשר עם עסקה במסגרתה  )להלן: "מגה אור"(    מו"מ עם חברת מגה אור החזקות בע"מ .1
בלתי מסוימים מזכויות    50%-מוחזקת על ידה( תרכוש ממגה אור כ  או חברה/החברה )ו

מין  ניה בי, המצויים באזור התעשידונם  11-של כ  החכירה של מגה אור במקרקעין בשטח
במועצה האזורית דרום השרון, בתמורה לסך השווה לכמחצית מהעלויות של מגה אור 

המקרקעין את   . בגין  שיסדיר  שיתוף  בהסכם  הצדדים  יתקשרו  זה,  הסכם  עם  בבד  בד 
 יהם בקשר עם הבעלות המשותפת במקרקעין וכן בהסכם הקמה אשר יסדיר נהיחסים בי

ה  תחת מותג החבר  כחנותה אשר ישמש נה אשר ישמש כמשרדים, וכן מבנשל מב הקמה
"GREECE JUMBO"  של    אשר לתקופה  החברה,  בשליטת  לחברה  ו נש  24יושכר    11- ים 

 8%- בסך השווה ל  שנתייםלדמי שכירות    חודשים החל ממועד מסירת החזקה ובתמורה
הקמת הח בעלויות הקמת מבנמעלות  יישאו  הצדדים  והחנות.  המשרדים  פי  נה  על  ות 

להערכת החברה, חלקה בעלויות רכישת הקרקע והקמת  ר.חלקם היחסי בקרקע כאמו
 .ש"חיליון מ  40-30-ת עשוי להסתכם בסך של כנוה המשרדים והחנמב

 

שמבצעת החברה בקשר עם אפשרות להקמת מרכז הפצה ולוגיסטיקה    בחינהבמסגרת   .2
זאת חלף אתרים לוגיסטיים    ,קות על ידהמרכזי אשר ישמש את החברה וחברות מוחז

כיום, ולצד בחי  שוניםבמיקומים   ה ובדיקות שמבצעת נבארץ המשמשים את הקבוצה 
כאמור  ייעודי  מרכזי  לוגיסטי  במרכז  אוטומציה  תהליכי  עם  בקשר  היתר  בין  החברה 

יהיו כרוכות בכך )מעבר לעלויות בגין הפרויקט   כמפורט והעלויות המשמעותיות אשר 
ונלהלן( החברה מ הר טוב תעשיה  וחברת  כסים בע"מ נהלת מו"מ עם חברת מגה אור 

ם באזור  נדו  137-ם הבעלים במשותף של מקרקעין בשטח של כנשהי "(,  "הר טובלהלן:  )
)ו/או חברה המוחזקת על ידה(   בית שמש, בקשר עם עסקה במסגרתה תרכוש החברה 

והר טוב בקרקע, בתמורה לסך כשליש בלתי מסוימים מזכויות הבעלות ש ל מגה אור 
בד בבד עם הסכם זה, יתקשרו הצדדים   .השווה לכשליש מהעלויות שלהן בגין המקרקעין

  . יהם בקשר עם הבעלות המשותפת במקרקעיןנבהסכם שיתוף שיסדיר את היחסים בי
יתקשרו הצדדים בהסכם הקמה ושכירות לפיו הצדדים יקימו על המקרקעין מרכז  ן,כמו כ

"הפרויקט"( להלן:  ה אשר ישמש למשרדים ולמסחר )נהפצה ולוגיסטיקה מרכזי וכן מב
ב כולל של כנבשטח  ולוגיסטיקה    80-וי  ברובו למרכז הפצה  ישמש  זה  )שטח  אלף מ"ר 

חודשים   11- ים ונש  24כאמור(, אשר יושכר לחברה וחברות מוחזקות על ידה לתקופה של  
מעלות   7.25%-תיים בסך השווה לכנשכירות שהחל ממועד מסירת החזקה ובתמורה לדמי  

ע. הצדדים יישאו בעלויות הקמת הפרויקט על פי חלקם היחסי בקרק   .הקמת הפרויקט
וספות נ להערכת החברה, חלקה בעלויות רכישת הקרקע והקמת הפרויקט )ללא עלויות

 יליון ש"ח. מ 170-סך של כלבגין תהליכי אוטומציה( עשוי להסתכם 
 

החברה   הרבעון  להערכת  במהלך  להסתיים  צפוי  הסכמים מחייבים  לכדי  גיבוש המו"מ 
 . 2022הראשון לשנת  
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 שווי הוגן של ניירות ערך הנמדדים בעלות מופחתת  א. 

 
, ספטמבר ב  30ליום    ,2021  ,ספטמברב  30ת מופחתת נכון ליום  יתרות ניירות הערך הנמדדים בעלו

ש"ח   פיאל  46,467  - ח ופי ש"אל  49,536אלפי ש"ח,    32,521ן  ה  2020בדצמבר,    31וליום    2020
 בהתאמה. 

  30ליום    2021,  ספטמברב  30השווי ההוגן של ניירות הערך הנמדדים בעלות מופחתת נכון ליום  
  46,990-אלפי ש"ח ו  49,353אלפי ש"ח,    49,151הוא    2020בדצמבר,    31וליום    2020,  ספטמברב

   אלפי ש"ח, בהתאמה.
 שווי יתר הנכסים הפיננסיים והתחייבויות של החברה תואם או קרוב לשווים ההוגן.

 
 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן  ב.

 
 נכסים )התחייבויות( פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 

 
 2021, ספטמברב 30  
 2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח   
     

 -  555,484  ניירות ערך סחירים
 ( 11,840)  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ 

 
 פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  נכסים

 
 2020, ספטמברב 30  
 2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח   
     

 -    202,087  ניירות ערך סחירים
 3,262   -    חוזי אקדמה על מטבע חוץ 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים -  :7באור 

 
 פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן )התחייבויות(  נכסים

 

 
 

הוגן    הפיננסיים  המכשירים  של  ההוגן  שווים בשווי  הנמדדים  החברה    נסחרים  שאינםשל 
  שניתן   כמה  עד  מתבססות  אלו  שיטות.  שווי  הערכת  שיטות  באמצעות  נקבע  פעילים  בשווקים

  הישות   של  הערכות  על  שפחות  כמה  ומסתמכות,  זמינים  הםמאחר ש,  נצפים  שוק  נתוני  על
של המכשירים   הוגן   שווי   הערכות   לביצוע   הנדרשים  המשמעותיים  הנתונים   כלש  מאחר.  עצמה

 .2ברמה  יםנכלל אלו מכשירים, לצפייה ניתנים הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן
 הערכת השווי בוצעה על בסיס מודל הערכה בלאק אנד שולס.

 

 אמות מידה פיננסיות .ג
 

בנקאיים לעמידה באמות יובהתחייבוחברה עומדת  מועד הדיווח הלנכון   תיה כלפי תאגידים 
החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות ראו    התחייבויותלפרטים נוספים על    .מידה פיננסיות

 . 2020בדצמבר,  31ליום   המאוחדים ' לדוחות הכספיים השנתייםג17באור 
  

 2020בדצמבר,  31  
 3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח   
       

 -  -  221,187  ניירות ערך סחירים
  -  ( 27,107)  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ 

  76,615  -  -  אופציה הנמדדת לפי שווי הוגן
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 פעילותמגזרי  - : 8באור 

 
 כללי  א. 

 
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי   
(CODM)   ,לזאת בהתאם  ביצועים.  והערכת  משאבים  הקצאת  לגבי  החלטות  קבלת  לצורכי 

למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על תחומי הפעילות של הקבוצה  
 כדלקמן:

 
תחום אופנה 

בית  ואופנת ה
 בישראל ובחו"ל  

עיצוב, יצור )באמצעות יצרני משנה בחו"ל(, הפצה, שיווק ומכירת פריטי  -
מותג   תחת  בישראל,   FOXאופנה  החברה  בחנויות  קמעונאית  במכירה 

 במכירה סיטונאית בישראל, במכירה לחו"ל באמצעות זכיינים וסיטונאים.  
, פריטי  American Eagleשיווק, הפצה ומכירת פריטי אופנה תחת המותג   - 

המותג   תחת  תחתונה  ובמכירה    Aerieהלבשה  בארץ  הרשת  בחנויות 
 ללקוחות בחו"ל.  AE Kidsסיטונאית של מותג הילדים 

ומוצרי טקסטיל   -  בית  כלי  כגון:  בית  פריטי אופנת  ומכירת  שיווק, הפצה 
 . FOX Homeלבית באמצעות רשת חנויות 

המותג   -  תחת  אופנה  פריטי  ומכירת  הפצה  הרשת    TCPשיווק,  בחנויות 
 בארץ.  

בחנויות הרשת    Mangoשיווק, הפצה ומכירת פריטי אופנה תחת המותג   - 
 בארץ. 

תחת   -  אופנה  ואביזרי  הבית  אופנת  אופנה,  פריטי  ומכירת  הפצה  שיווק, 
  Free People-ו  Urban Outfitters  Anthropologie,בישראל:    URBNמותגי  

 (.  2020בחנויות הרשת בישראל )עד חודש אוגוסט, 
   

מוצרי   תחום
 אווירה וטיפוח  

של   - הפעילות  כולל את  זה  בע"מ, חברת הבת  תחום  וסבונים  נרות  ללין 
העוסקת ביצור )באמצעות יצרני משנה בישראל( של סבונים, נרות, מוצרי 
אמבט ומוצרי טיפוח ואווירה ומכירתם ברשת חנויות בישראל, במכירה 
ובחנויות הרשת   לזכיינים  ובמכירה  בישראל  ומוסדות  לגופים  סיטונאית 

 בחו"ל. 
   

תחום זה כולל את הפעילות של חברת הבת ריטיילורס בע"מ, העוסקת   -   ספורט תחום
ואירופה, פוט   נייק בישראל, קנדה  במכירת מוצרי ספורט ברשת חנויות 

 לוקר בישראל ואירופה ודרים ספורט בישראל. 
   

אחרים לא  
מיוחסים לתחום 

 פעילות

ושיווק   - ייצור  א.ח.  החברות  את  הכוללות  החברה  של  אחרות  פעילויות 
בע"מ   3020אופנה   בע"מ, טרמינל איקס  יאנגה  בע"מ,  בילי האוס  בע"מ, 

   שיווק ישיר לבית היולדת בע"מ. שילבו
 
 

 FL-Retailors Ventures B.V -ו  , תוצאות החברות המדווחות )סאקסIFRS 11בהמשך ליישום תקן  
. לצורך הצגת  המאזני  (, מטופלות לפי שיטת השווי 2020בנובמבר,    1ללין עד ליום  וכן תוצאות  

ידי מקבל  על  הנבחן  ולמידע  הדיווח המגזרי בהתאם לתחומי הפעילות של החברה  תוצאות 
, מוצגים נתוני המכירות והרווח המגזרי של החברות CODM)  -ההחלטות התפעוליות הראשי )ה
( ובמקביל מבוצעת התאמה  100%זני, לפי שיעור החזקה מלא )המדווחות לפי שיטת השווי המא

לשיעור ההחזקות   בהתאם  הפעילות  תוצאות  לצורך הצגת  המגזרי  הרווח  ושל  המכירות  של 
 בפועל תחת עמודת ההתאמות.
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 )המשך(  פעילותמגזרי  - : 8באור 

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
 

  
אופנה ואופנת  

 אווירה   הבית 
 

  
אחרים  

     סיכום   לא
 סה"כ  התאמות   ביניים   מיוחס   ספורט   וטיפוח   בחו"ל   בארץ   
 אלפי ש"ח  

 חודשים   תשעהלתקופה של 
  03שהסתיימה ביום  

 2021, ספטמבר ב
 )בלתי מבוקר(   

 

     

 

         
 2,911,232  ( 54,011)  2,965,243  705,656  773,092  182,491  11,815  1,292,189  הכנסות מחיצוניים 

                 
 -  ( 44,511)  44,511  7,171     -  -   37,340  מגזריות -הכנסות בין

                 
 2,911,232  ( 98,522)  3,009,754  712,827  773,092  182,491  11,815  1,329,529  סה"כ הכנסות

                 
 371,621  (,1742)  373,795   74,705  83,175  40,482  1,371  ,062174    רווח מגזרי

                 
                 

 ( 47,104)                הוצאות מימון, נטו 
                 

 324,517                לפני מסים על הכנסה רווח
 

  
אופנה ואופנת  

 אווירה   הבית 
 

  
אחרים  

     סיכום   לא
 סה"כ  התאמות   ביניים   מיוחס   ספורט   וטיפוח   בחו"ל   בארץ   
 אלפי ש"ח  

לתקופה של תשעה חודשים  
  30שהסתיימה ביום  

)בלתי   2020בספטמבר, 
 מבוקר(

 

     

 

         
 1,999,333  (174,887)  2,174,220  487,437  466,998  148,909  16,169  1,054,707  הכנסות מחיצוניים 

                 
 -  ( 24,741)  24,741  3,405  -  -  -  21,336  מגזריות -הכנסות בין

                 
 1,999,333  (199,628)  2,198,961  490,842  466,998  148,909  16,169  1,076,043  סה"כ הכנסות

                 
 186,204   ( 20,481)  206,685   32,118   56,671  30,190  2,711  84,995     רווח מגזרי

                 
                 

 ( 39,986)                 הוצאות מימון, נטו 
                 

 146,218                  רווח לפני מסים על הכנסה
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 )המשך(  פעילותמגזרי  - : 8באור 

 

  
אופנה ואופנת  

 אווירה  הבית
 

  
אחרים  

     סיכום   לא 
 סה"כ   התאמות   ביניים  מיוחס  ספורט   וטיפוח  בחו"ל   בארץ  
 אלפי ש"ח   

 לתקופה של שלושה חודשים  
 ,  ספטמברב  30שהסתיימה ביום  

 )בלתי מבוקר( 2021

 

     

 

         
 1,135,923  ( 22,349)  1,158,272  253,633  350,044  70,906  3,756  479,933  הכנסות מחיצוניים 

                 
 -  ( 14,244)  14,244  3,561  -  (229)  -  10,912  מגזריות -הכנסות בין

                 
 1,135,923  ( 36,593)  1,172,516  257,194  350,044  70,677  3,756  490,845  סה"כ הכנסות

                 
 133,822    48  774,313    21,213    48,370  17,264  387  46,540    רווח מגזרי

                 
                 

 ( 17,131)                הוצאות מימון, נטו 
                 

 116,691                  רווח לפני מסים על הכנסה
 

 

  
אופנה ואופנת  

 אווירה  הבית
 

  
אחרים  

     סיכום   לא 
 סה"כ   התאמות   ביניים  מיוחס  ספורט   וטיפוח  בחו"ל   בארץ  
 אלפי ש"ח   

לתקופה של שלושה חודשים  
  30שהסתיימה ביום  

)בלתי   2020בספטמבר, 
 מבוקר(

 

     

 

         
 786,636  ( 67,535)    854,171  188,795  212,042  58,119  7,149  388,066  הכנסות מחיצוניים 

                 
 -   (9,919)  9,919  1,815  -   -   -   8,104  מגזריות -הכנסות בין

                 
 786,636  ( 77,454)    864,090  190,610  212,042  58,119  7,149  396,170  סה"כ הכנסות

                 
 75,764    ( 8,758)    84,522    12,282    31,877  13,129  1,273  25,961    רווח מגזרי

                 
                 

 (5,103)                הוצאות מימון, נטו 
                 

 70,661                  רווח לפני מסים על הכנסה
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 )המשך(  פעילותמגזרי  - : 8באור 
 

 אווירה   ואופנת הבית  אופנה  
 

  
אחרים  

     סיכום   לא
 סה"כ  התאמות   ביניים   מיוחס   ספורט   וטיפוח   בחו"ל   בארץ   
 אלפי ש"ח  

   31לשנה שהסתיימה ביום 
 )מבוקר(  2020 , בדצמבר

 
     

 
         

 2,795,930  (186,469)  2,982,399  712,198  641,965  196,287  20,182  1,411,767  הכנסות מחיצוניים 
                 

 -  ( 48,000)  48,000  5,529  -  11  -  42,460  מגזריות -הכנסות בין
                 

 2,795,930  (234,469)  3,030,399  717,727  641,965  196,298  20,182  1,454,227  סה"כ הכנסות

                 
 281,175  ( 20,588)  301,763  53,851  73,309  39,181  3,315  132,107  רווח מגזרי   

                 
 רווח ממדידה מחדש של  

   ותכלול ותהשקעה בחבר
 127,996                  לראשונה ושאוחד

                 
 (145,441)                הוצאות מימון, נטו 

                 
 263,730                רווח לפני מסים על הכנסה 

 
 

הבאים:   הפעילות  מגזרי  את  קיבצה   Fox, Fox Home, American Eagle, Mango, Theהחברה 

Children's Place    ומותגי–  URBN   .ואופנת הבית בארץ דיווח אחד, אופנה  למגזר פעילות בר 
מהות המוצרים, לצורך הקיבוץ הפעילה ההנהלה שיקול דעת המבוסס על המאפיינים הבאים:  

מהות תהליכי היצור, סוג או קבוצת לקוחות למוצרים ולשירותים שלהם ושיטת ההפצה של  
המקובצים   המגזרים  של  הכלכליים  במאפיינים  הדמיון  את  בחנה  החברה  כן  כמו  המוצרים. 

 באמצעות בחינת מרווחי הרווחיות הגולמית והתפעולית הממוצעים בטווח הארוך.
 

ליות הראשי של הקבוצה בוחן את תוצאות הפעילות של חברת הבת מקבל ההחלטות התפעו
רשת חנויות    ,Nikeברנד"  -ריטיילורס בע"מ, העוסקת במכירת מוצרי ספורט ברשת חנויות "מונו

 . ברנד" דרים ספורט יחדיו כמגזר פעילות אחד-"מולטירשת חנויות ו  Foot Lockerברנד" -"מולטי
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  אירועים לאחר תאריך הדיווח - : 9באור 

 

התקשרה חברת הבת שילב שיווק ישיר לבית היולדת )להלן: "שילב"(    2021באוקטובר,    5ביום   . א
מיטל שני, ענת בן דב צברי וקרן לווי שוהם )להלן ביחד:  ,(  "בהסכם עם מיננה בע"מ )להלן: "מיננה

ו, במועד השלמת העסקה )בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים כמפורט  "המוכרות"( במסגרת
מיליון ש"ח   15המניות של מיננה, בתמורה לסך של  מהון    50.1%- להלן(, תרכוש שילב מהמוכרות כ

מהון המניות של מיננה והיתרה תוחזק על    50.1%-באופן שעם השלמת העסקה, החברה תחזיק בכ
ווים. שילב צפויה לממן את רכישת מניות מיננה כאמור לעיל ידי כל אחת מהמוכרות, בחלקים ש

 או מקורות נוספים )ככל שיידרש(./ממקורותיה העצמאיים ו
תינוקות   מוצרי  של  ומכירה  ייבוא  ייצור,  עיצוב,  בפיתוח,  העוסקת  פרטית,  חברה  הינה  מיננה 

סיטונאים מפיצים,  באמצעות  ואביזרים,  ביגוד  המונהוילדים,  רשת  זכיינים,  ואתר    8  ,  חנויות 
 " או "מיננה". MINENEאינטרנט תחת המותג "

במסגרת ההסכם נקבע כי קודם להשלמת העסקה, יחולק דיבידנד למוכרות בסכום שלא יעלה על 
מיליון ש"ח, בהתאם ובכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם )לרבות ביחס להתחייבויות    12.6סך של  

במועד השלמת העסקה    ,כמו כןלעמידה בהון עצמי מינימלי של מיננה לאחר החלוקה כאמור(  
וקבלת    הניהולקבעו, בין היתר, הוראות ביחס לאופן במסגרתו נ מניותבעלי  לתוקפו הסכם ייכנס

בידי   במיננהשל    האורגניםהחלטות  השליטה  בעלת  תהיה  ששילב  באופן  את מיננה  ,  ותאחד 
יניות קבעו הוראות ביחס למדו כן, נזכויות מיעוט כמקובל. כמ  הוקנו דוחותיה הכספיים, ולמוכרות  

 .מניות במיננהן הוראות ומגבלות בדבר העברת ד, מימון, וכנחלוקת דיביד
השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, וביניהם, אישור הממונה על התחרות 

)לכל צד זכות להאריך את התקופה    2021בדצמבר,    31ואישור צדדים שלישיים, לא יאוחר מיום  
הת  60-ב בתוך  המתלים  התנאים  יתקיימו  שלא  ככל  נוספים(.  ככל יום  )לרבות  כאמור  קופה 

 שהוארכה(, יהא כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו.

 

בתוספת להסכם עם מקס איט פיננסים בע"מ ומקס איט   החברההתקשרה    2021בנובמבר,    3ביום   .ב
אשראים בע"מ )לשעבר לאומי קארד בע"מ ולאומי קארד אשראים בע"מ, בהתאמה, להלן יחד: 

 .)להלן: "המועדון"( DREAM CARD VIPהאשראי  "מקס"( בקשר עם מועדון כרטיס
לדוחות הכספיים השנתיים של  (  14ב')21לפרטים נוספים בקשר להסכם האמור לעיל ראו באור  

 . 2020בדצמבר,  31החברה ליום 
בין היתר, הוראות ביחס להארכת תקופת ההסכם המקורית   במסגרת התוספת להסכם נקבעו, 

מקס לסיים את ההסכם ככל שלא יתקיים מספר מינימאלי של כמפורט להלן, ביטול זכותה של  
 כרטיסים פעילים בתום ארבע וחצי שנים ממועד השקת המועדון וכן הגדלת הצעת הערך לחברי

המועדון מהמועדון   לחברי  הנקודות  צבירת  שיעור  הגדלת  של  החל ממועד    15%-ל  12%-בדרך 
 התוספת להסכם. 

נקבעו הוראות חדשות ביחס לתקופת ההסכם ועדכון    כאמור לעיל, במסגרת התוספת להסכם,
ואילך, כדלקמן: בכפוף    2028  ,ביולי  1מנגנון ההתחשבנות בין הצדדים, ביחס לתקופה החל מיום  

 "( 2027)להלן: "יעד  2027לעמידת המועדון ביעד מינימאלי של כמות כרטיסים פעילים בסוף שנת 
(  50%)תהיה זכאית לחלקה היחסי ברווחי המועדון    והחברה,  2033  ,ביולי  1ההסכם יוארך עד ליום  

פחות מסכום שנתי מינימאלי עדכני שנקבע ביחס לכל שנה בהתאם ובכפוף לעמידה בכמות   אך לא
  2027מינימלית של כרטיסים פעילים כפי שנקבעה ביחס לכל שנה; ככל שהמועדון לא יעמוד ביעד  

יעמוד ביעד רווח כפי שסוכם, יוארך ההסכם   ביחס לכמות כרטיסים פעילים, אך  (כהגדרתו לעיל(
ללא הבטחת סכום  )  והחברה תהיה זכאית לחלקה היחסי ברווחי המועדון  ,2033 ,ביולי  1עד ליום 

  וביעד הרווח כאמור, מקס תהיה   2027; ככל שהמועדון לא יעמוד ביעד  (שנתי מינימאלי לחברה
,והחברה תהיה זכאית לחלקה   2033  ,ביולי  1רשאית לפי בחירתה להאריך את ההסכם עד ליום  

 .מיליון ש"ח בתוספת מע"מ 20היחסי ברווחי המועדון אך לא פחות מסכום שנתי מינימאלי של 
שנים בכל פעם ככל שלא   5בסיום התקופה כאמור, ההסכם יתחדש באופן אוטומטי לתקופות של  

בכל תקופת הארכה חודשים.    12הודיע אף אחד מהצדדים על ביטול ההסכם בהודעה מוקדמת בת  
כאמור, לא תחול על מקס חובה לתשלום סכומי מינימום כלשהם, וככל שיהיו הפסדים בפעילות  
המועדון בתקופת הארכה כאמור, הפסדים אלה ייזקפו לטובת מקס ויקוזזו מרווחי המועדון בשנים  

 .הבאות, והחברה לא תידרש לשאת בהם
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   )המשך( הדיווחאירועים לאחר תאריך  - : 9באור 

 

בקשה    )להלן: "ללין"(  ללין נרות וסבונים בע"מהחברה הבת  שה כנגד  ג, הו 2021,  אוקטוברב  18ביום   .ג
. בבסיס התובענה טוענת המבקשת כי  לוד-מרכז  מחוזילאישור תובענה כייצוגית לבית משפט ה

בל כל סכום  מציגה מצג שווא לצרכן בדבר אופן ביצוע העסקה, בכך שלא מאפשרת ללקוח לק  ללין
  297  - כ  הסכום הכולל של התביעה הוערך בסך של  כספי בחזרה, חרף הוראות תקנות ביטול עסקה.

הוגשה בקשה למחיקת התביעה מטעם המבקש, לאור ,  2021  ,באוקטובר  22ביום  .  מיליון ש"ח
בית המשפט   2021  ,באוקטובר  14ביום  .  העובדה שתלויה ועומדת בקשה לאישור דומה בהליך אחר

 תר לבקשת המחיקה ודחה את תביעתו האישית של התובע.נע

 

ומנהלים   .ד נגד חברות שהפיצו את מוצריה בפנמה  ידי החברה  בהמשך לתביעה אשר הוגשה על 
בפנמה וחוב כספי,   FOXובעלי מניות בחברות אלו בקשר לשימוש בלתי מורשה בסימן המסחר  

ביום   החברה  לבקשת  נמחקה  כתבי   2020בספטמבר,    15אשר  במסירת  קשיים  בשל  היתר  בין 
הטענות בפנמה, תוך שמירה על זכויותיה של החברה לחידוש ההליכים, התברר כי שתי חברות 

בפנמה, הגישו תלונה פלילית בפנמה נגד   FOXפנמיות שנתבעו בהליך לעיל ורשמו סימן מסחר  
. הודעה על התלונה נמסרה לחברה בחודש FOXברה ומנהליה בגין הפרה של סימני המסחר  הח

. עמדת החברה היא כי מדובר בתלונות סרק כוזבות ומשוללות יסוד שהוגשה כתגובה  2021אוגוסט  
בפנמה   דין  עורכי  שכרה  החברה  לעיל.  כאמור  החברה  ידי  על  בישראל  שהוגש  האזרחי  להליך 

 מנת להביא לדחיית התלונה. המטפלים בעניין על 
 

 
 
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -  -  - -  - 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה 
 

 2021,  ספטמבר ב  30ליום  
 
 

 בלתי מבוקרים 
 
 
 

 תוכן העניינים 
 
 

 עמוד 
  
  

 70-71 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
  
  

 72-73 המצב הכספי המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 
  
  

 74 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לחברה 
  
  

 75 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה 
  
  

המזומנים   תזרימי  על  המאוחדים  הדוחות  מתוך  כספיים  המיוחסים נתונים 
 לחברה 

76-77 

  
  

 78-88 מידע נוסף
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - 
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 ד' 38דוח מיוחד לפי תקנה  

 
 המאוחדים ביניים    הדוחות הכספיים   נתונים כספיים ומידע כספי מתוך 

 
 לחברה המיוחסים  

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים  מתוך הדוחות הכספיים    לחברההמיוחסים  להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד  
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם   -  המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2021,  ספטמברב  30ליום  

 . 1970-התש"ל ,ידיים(י לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ ד'38לתקנה 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 

 לכבוד 
 ויזל בע"מ   - פוקס    חברת   של   המניות   בעלי 

 
 .ג.נ., א
 
 

  ד' לתקנות ניירות ערך 38על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקרהנדון:  
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
)להלן    ויזל  - פוקס  של    1970-התש"ל ליום    -בע"מ  שלושה  ו  תשעהשל    ותולתקופ  2021  ,ספטמברב  30החברה(, 

ריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באח  ו חודשים שהסתיימ
 אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 
של חברות מוחזקות אשר הנכסים המידע הכספי ביניים  הביניים הנפרד מתוך  לתקופת  המידע הכספי  את    סקרנולא  

ואשר   2021,  ספטמברב  30אלפי ש"ח ליום    66,940-כ, נטו הסתכמו לסך של  בניכוי ההתחייבויות המיוחסים להן
של   ותש"ח לתקופ  אלפי  9,281  -וכ  אלפי ש"ח  12,419-כהחברות הנ"ל הסתכם לסך של    יהפסדחלקה של החברה ב

הנפרד  באותו תאריך, בהתאמה.    ושלושה חודשים שהסתיימו  תשעה  הביניים  של אותן  המידע הכספי לתקופת 
 למידע הכספיחברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת  

 .האחרים החשבוןבגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי  
 
 

 היקף הסקירה 
 

"סקירה של מידע כספי   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים 

איים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונמורכבת מבירורים,  
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .  ואחרים

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 

 .חווים חוות דעת של ביקורתבביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מ
 
 

 מסקנה 
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"לניירות ערך )דוחות 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2021,  בנובמבר   28  
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 המיוחסים לחברה   ים על המצב הכספי המאוחד הדוחות  נתונים כספיים מתוך  

 
 

 
 

  ספטמבר ב 30 ליום
 ליום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 "ח ש אלפי  

       שוטפים נכסים
       

 397,602  471,411  256,969  מזומנים  ושווי  מזומנים
 221,187  202,087  321,466  קצר   לזמן השקעות

 18,122  19,035  9,349  מופחתת  בעלות הנמדדים ערך  ניירות של שוטפת חלות
 148,494  134,605  169,168  לקוחות

 28,397  40,921  64,481  חייבים ויתרות חובה 
 000,40  -  -  לחברה מוחזקת  ההלווא

 49,531  36,982  36,600  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
 270,711  300,086  313,604  מלאי 

       
  1,171,637  1,205,127  ,0441741, 
       

       נכסים לא שוטפים 
       

 28,345  30,501  23,172  מופחתת  בעלות הנמדדים  ערך ניירות
 503,292  507,158  497,306  נכסי זכות שימוש 

 521,873  413,333  1,085,739  המאזני  השווי שיטת לפי המטופלות בחברות השקעות
 97515,  15,975  24,900  מוחזקת   לחברה ההלווא

 168,341  175,861  154,524  רכוש קבוע 
 8,683  9,154  9,451  חנויות  פינוי דמי

 11,176  11,289  10,748  אחרים מוחשיים בלתי נכסים
 8,631  8,631  8,631  מוניטין

 23,056  23,661  19,621  נדחים  מסים
       
  1,834,092  1,195,563  ,3722891, 
       
  3,005,729  2,400,690  2,463,416 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 המיוחסים לחברה   ים על המצב הכספי המאוחד הדוחות  נתונים כספיים מתוך  

 
 

 
 

  ספטמבר ב 30 ליום
 ליום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 "ח ש אלפי  

       התחייבויות שוטפות
       

 175,849   180,823  172,499  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 94,485   127,982  142,033  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 125,405   123,064  128,285  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
 14   676  -  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות

 298,708   233,139  271,926  זכאים ויתרות זכות 
       
  743,714  665,684   694,461 
       

       לא שוטפות התחייבויות 
       

 260,282   297,836  331,579   הלוואות מתאגידים בנקאיים
 23,957   24,787  ,45821  הכנסות מראש 

 454,778   462,376  438,952  התחייבות בגין חכירה 
 14,787   11,755  15,538  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

       
  527807,  796,754   753,804 
       
       ון המיוחס לבעלי מניות החברהה
       

 136   136  136  הון מניות
 193,084   193,084  195,806  פרמיה על מניות

 786   786  786  בגין עסקה עם בעל שליטהקרן 
 10,324   8,930  11,616  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 33,120   59,312  526,999  קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 ( 676)  1,094  ( 2,223)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים  

 778,377   674,910  339,750  יתרת רווח
       

 1,015,151   938,252  459,31,48  סה"כ הון  
       
  3,005,729  2,400,690   2,463,416 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
 
 
 

       2021בנובמבר,  28
 שחר רניה  הראל ויזל   אברהם זלדמן   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  חבר דירקטוריון ומנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון   
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 חברה הפסד המיוחסים ל   ו א על רווח    ים המאוחד   ות נתונים כספיים מתוך הדוח 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  ספטמבר ב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ספטמבר ב 30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
           

 1,213,714  325,241  410,917  890,731  1,109,800  הכנסות ממכירות ומתן שירותים
 475,342  124,142  161,405  342,863  419,771  עלות המכירות

           
 738,372  201,099  249,512  547,868  690,029  רווח גולמי 

           
 563,493  166,274  279,198  428,949  571,509  הוצאות מכירה ושיווק 

 23,095  6,370  567,7  16,877  146,23  כלליותוהוצאות הנהלה  
 127,954  -    -    42   16  אחרות, נטו הוצאות

  /חברות)הפסדי( ברווחי  חברההחלק 
המטופלות לפי שיטת שותפויות 

 ,76581   נטו, המאזניהשווי  

 

 43,979 

 

 37,800 

 

28,489   (2,834 ) 
           

 276,904  56,944  466,18  145,979  061,239  רווח תפעולי 
           

 8,681  11,040  017,2  17,763  ,76324  הכנסות מימון
 ( 46,131)  ( 9,083)  ( 149,7)  ( 41,261)  ( 045,52)  הוצאות מימון 

           
 239,454  58,901  76,364  122,481   779,823  רווח לפני מסים על הכנסה

 32,546  8,025  8,329  19,503   ,90235   מסים על הכנסה
           

 206,908  50,876  68,035  102,978   489,320  המיוחס לחברה   רווח נקי 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 המיוחסים לחברה   ים על הרווח הכולל המאוחד הדוחות  נתונים כספיים מתוך  

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  ספטמבר ב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ספטמבר ב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר 31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
           

 206,908  50,876  68,035  102,978  203,489  המיוחס לחברה  נקי רווח
           

כולל אחר לאחר השפעת   (הפסד)רווח 
           מס: 

           
  לרווח מכן לאחר יסווגו שלא סכומים

           :הפסד או
           

  תוכניות  בגין אקטוארי רווח )הפסד(
 ( 1,623)   19  -  ( 172)  -  מוגדרת  להטבה

 של נטו, אחר כוללרווח ב חברהה חלק
  השווי  שיטת לפי המטופלות חברות
 399   -  -  54  351   המאזני

           
  הפסד  או לרווח שיסווגו סכומים

           ספציפיים  תנאים בהתקיים
           

,  אחר כולל ברווח )הפסד( החברה חלק
  שיטת לפי המטופלות חברות של נטו

 ( 329)   792        (1,898)   798  ( 1,547)    המאזני  השווי
           

) כ  סה" אחר  (הפסדרווח  המיוחס   כולל 
 ( 1,553)   811    (1,898)   680  ( 1,196)  לחברה 

           
 205,355  51,687  137,66  103,658   202,093  המיוחס לחברה כולל סה"כ רווח
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 המיוחסים לחברה   על תזרימי המזומנים מאוחדים  ה דוחות  נתונים כספיים מתוך ה 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9- ל

  ספטמברב  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ספטמבר ב  30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

   206,908    50,876    68,035  102,978    203,489    רווח נקי המיוחס לחברה
           

תזרימי מזומנים    להצגתהתאמות הדרושות  
 : שוטפת  מפעילות

 
         

           
           התאמות לסעיפי רווח או הפסד: 

           
  109,937    32,121  38,926  84,926    103,668  פחת רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש 

 17,559     6,663  4,424  14,756    12,231  הוצאות ריבית, נטו 
 5,440     1,343  1,550  4,052    4,472  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים  

 42  -     -   42  16  הפסד ממימוש רכוש קבוע
חלק החברה בהפסדי )רווחי( חברות  

 נטו ,  המאזני   השווי המטופלות לפי שיטת  
 
(81,765)  (43,979)  (37,800)  (28,489)    2,834 

  32,546    8,025  8,329  19,503    35,290  מסים על הכנסה  
לעובדים,  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות  

 נטו 
 
  751    700  264  700    1,852  

ירידת )עליית( ערך ניירות ערך הנמדדים  
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 
(11,696)    14,455  (2,686)    (7,720 )    8,284  

הפסד )רווח( מניירות ערך הנמדדים בעלות  
 מופחתת 

 
(461)    2,715  (198)  132    2,945 

 6,023    1,405  1,240    4,629     4,001  מבוסס מניות עלות תשלום  
רווח ממדידה מחדש של השקעה בחברה 

 מוחזקת 
 
 -    -   -    -  (127,996) 

 11,765    (796)  1,841    (7,074)  (7,395)  הפסד )רווח( מעסקאות אקדמה 
           
    59,112    94,725 ¤    15,890  13,384    71,231 

           : והתחייבויותבסעיפי נכסים    שינויים
           

  4,167    8,334    ( 27,474)    18,056    (20,674)  ירידה )עלייה( בלקוחות
 (23,260)  ( 3,733)    (7,256)  (17,436)  (19,002)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 12,597    (55,562)  (32,922)  (16,778)  (42,893)  ירידה )עלייה( במלאי
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים 

 ולנותני שירותים 
 
  15746,    41,264    75814,     45,270    11,166 

 40,489    (377)    14,665    6,972    (15,072)  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות  
           
  (51,070)    32,078  (400,83)  (6,068)    45,159 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה  
 בחברה עבור: 

 
         

           
 (25,458)  (9,324)  (6,107)  ( 21,675)    (17,190)  ריבית ששולמה

 8,524    1,219  1,238    6,680  4,074    ריבית שהתקבלה 
 (22,671)  (12,183)  (11,120)  ( 18,435)    (33,782)  מסים ששולמו 

 510    -   -    510  -    מסים שהתקבלו 
 68,331    13,331  17,500    68,331    44,350    דיבידנד שהתקבל 

           
  (2,548)    35,411    1,511    (6,957 )    29,236 
           

 352,534    51,235  ,03647    265,192    983,820    מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת  
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 המיוחסים לחברה   תזרימי המזומנים על  מאוחדים  ה דוחות  נתונים כספיים מתוך ה 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9- ל

  ספטמברב  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ספטמבר ב  30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2021  2020  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (14,801)  (1,224)  (3,651)  (9,184)  (15,033)  רכישת רכוש קבוע
 (17,750)  -    -    -    -    רכישת מניות בללין נרות וסבונים בע"מ 

   -    (8,818)  -    (8,818)  בע"מ  בייביארקרכישת  
 (2,999)  (756)  (689)  ( 2,194)    (4,812)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים ודמי פינוי

 112  -    -    112  414  תמורה ממימוש רכוש קבוע
ניירות ערך הנמדדים בשווי    מימוש )רכישת(

 הוגן דרך רווח או הפסד, נטו 
 
(388,58)    123,810  (85,726)    129,876    110,881 

   20,611    11,563    1,152    17,772    14,408    בעלות מופחתת ניירות ערך הנמדדים  פדיון  
 (45,625)  -     (4,900)  (1,875)  (24,900)  ת ומוחזק  ותהלוואות לחבר מתן 

צדדים  חברות בנות ו הלוואות מ  פרעון 
 קשורים בחברות בנות 

 
  55,975    4,308    15,975    4,308    4,308 

מתן הלוואות לצדדים קשורים בחברות  
 בנות 

 
  -    (5,625 )    -    -  (1,875) 

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו  

 לפעילות( השקעה
 
(34971,)    127,124  (657,68)    143,767    52,862 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

           
 (49,100)  (49,100)  (154,114)  (49,100)  (231,878)  דיבידנד ששולם  

 (8,650)  (8,650)  (32,531)  (8,650)  (32,531)  בטרמינל איקס אונליין בע"מרכישת מניות  
 (30,000)  -    -    -    -    מניות בשילב רכישת  

 (83,511)  (29,135)  (31,325)  (69,233)  (81,590)  פרעון התחייבות בגין חכירה 
הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן    ן פרעו

 ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
 
(197,946)  (230,794)  (50,372)  (152,208)  (273,405) 

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים  
 בנקאיים ואחרים 

 
  250,000  300,000    50,000    -    300,000 

קבלת )פירעון( אשראי לזמן קצר מתאגידים  
 בנקאיים ואחרים 

 
15,665   -  15,665   -   - 

 14  -    -     14    13    מימוש כתבי אופציות לעובדים 
           

 (144,652)  (239,093)  (677,202)  (57,763)  (267,278)  מימון  לפעילות   ששימשומזומנים נטו  
           

 260,744    (44,091)  (298,242)  334,553    (633,140)  במזומנים ושווי מזומנים   )ירידה(  עלייה
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  
 התקופה

 
  397,602    136,858    499,267    515,502  136,858 

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף  

 התקופה
 
  969,256    471,411    969,256    471,411  397,602 

 
           פעילות מהותית שלא במזומן  )א( 
 23,497    2,211  17,940  (2,903)  84,252  תנועה בהתחייבות בגין חכירה, נטו 
 (3,232)  415    1,904  183  618  תנועה ברכישת נכסים באשראי  

 
עסקה עם בעלי מניות אחרים  

 מוחזקתבחברה  
 

 -  (4,750)    -  (4,750)    - 

 
בגין   ר על תשלומי חכירהווית

 פעילות מימון 
 

15,607    22,866    1,615    3,505    37,765 
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 מידע נוסף 

 
 כללי  - : 1באור 

 
ושלושה    תשעהולתקופות של    2021,  ספטמברב   30במתכונת מתומצתת ליום  מידע כספי נפרד זה ערוך  

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  
הדוחות  1970-ומיידיים(, התש"ל על  הנפרד  הכספי  למידע  בהקשר  זה  נפרד  כספי  במידע  לעיין  יש   .

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף    2020בדצמבר,    31רה ליום  הכספיים השנתיים של החב
 . אשר נלווה אליהם

 
 קורונה 

 
לדוחות הכספיים ביניים   1לפרטים בדבר השלכות משבר הקורונה והשפעותיו על החברה ראו באור  

בסך    2021,  לאור ויתור שהתקבל על תשלומי חכירה בגין חודש ינואר וחלק מחודש פברואר  מאוחדים.
בהוצאות פחת ובהוצאות המימון בסך בקיטון    במהלך תקופת הדוחאלפי ש"ח, הכירה החברה    17,606
 אלפי ש"ח בהתאמה. 1,999- אלפי ש"ח וכ 15,607-של כ

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
שיושמה  המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו  

 בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן:
 

 הקלות באופן הטיפול החשבונאי בשינויים בדמי החכירה כתוצאה ממשבר    -     IFRS 16  - תיקון ל                   
   הקורונה                   

 
 : חכירות     16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי  2020  ,בחודש מאי  IASB  -לאור משבר הקורונה, פרסם ה                 

הינה לאפשר לחוכרים  ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים  בדמי     2020מטרת תיקון    התיקון(.  – )להלן  
  2020תיקון    חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו  כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנים.

 חל על צד החוכרים בלבד.    
  עםרטרואקטיבית,  חלו  2020ביוני,  1שנתיות המתחילות ביום התקופות הוחל החל מההתיקון 

   .מוקדם ליישוםאפשרות 
 

חל רק לגבי קיטון תשלומי החכירה בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד    2020במקור, תיקון  
כי התיקון    IASB-. עם זאת, המגיפה נמשכה מעבר לתקופה הצפויה, ולכן עדכן ה2021  ,ביוני  30ליום  

  2022  ,ביוני  30יחול לגבי קיטון תשלומי החכירה בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום  
 ללא שינוי.  ו נשאר 2020(. הקריטריונים הנוספים ליישום תיקון  2021תיקון  –)להלן 

 
, עם  2021 ,באפריל 1, יושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  2021רסם באפריל אשר פו 2021תיקון 

  לא   התקן  ליישום.  2021באפריל,    1החברה יישמה את התיקון החל מיום  .  אפשרות ליישום מוקדם
  נוספים  לפרטים  .2021,  ספטמברב  30ליום    על הדוחות הכספיים של החברהמהותית    השפעה  הייתה 

 .לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 1 באור ראו
 

 מסים על ההכנסה    IAS  12  – תיקון ל                    
 

  "IAS 12", מסים על ההכנסה )להלן:  12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB -פרסם ה  2021  ,במאי
  - ו  15או "התקן"( אשר מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' במסים נדחים המובא בסעיפים  

 )להלן: "התיקון"(.  IAS 12 - ל 24
הכרה בנכסי והתחייבויות    IAS 12במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג  

לר מההכרה  הנובעים  מסוימים  זמניים  הפרשים  בגין  נדחים  והתחייבויות  מסים  בנכסים  אשונה 
בעסקאות מסוימות. חריג זה מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'. התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה  
לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים הנובעים מעסקה אשר  

בה ובזכות גם אם הם עומדים  אינה צירוף עסקים ואשר בגינה נוצרים הפרשים זמניים שווים בחו
 ביתר תנאי החריג. 
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 מידע נוסף 

 
 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.   2023  ,בינואר  1התיקון ייושם בתקופות שנתיות המתחילות ביום  

התיקון ייושם החל מתחילת תקופת    - בנוגע לעסקאות חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום  
הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת ההשפעה  

)או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי(    המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים
 למועד זה. 

 להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
 

   אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 3באור 
 

  77,764-החליט על חלוקת דיבידנד בסך של כ  2021במרץ,    24דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום   . א
 . 2021באפריל,  28- ה יוםש"ח לכל מניה רגילה וחולק ב 5.73-י ש"ח. הדיבידנד מהווה כאלפ

 
מיום   בישיבתו  החברה,  כ  2021,  אוגוסטב  24דירקטוריון  של  בסך  דיבידנד  חלוקת  על  -החליט 

,  ספטמברב  29- בתאריך ה  וחולקש"ח לכל מניה רגילה    11.34- אלפי ש"ח. הדיבידנד מהווה כ  154,114
2021 . 

 

, התקשרה  2021במאי,    12ביום    -הסכם שירותים והעמסות בין החברה לחברה הבת ריטיילורס   .ב
החברה בהסכם עם ריטיילורס, שעניינו מתן שירותי תפעול ושירותים שונים לריטיילורס על ידי 

"הצדדים", -"הסכם השירותים", ו  -החברה לצורכי פעילותה השוטפת של ריטיילורס )לעניין זה  
לגודל בהתאמה(.   יתרונות  ולנצל  להוסיף  תוכל  שריטיילורס  מנת  על  נחתם  השירותים  הסכם 

 וליהנות מהערכים הסינרגטיים הנובעים מקבלת השירותים מהחברה.
הסכם השירותים מסדיר את השירותים השונים המוענקים על ידי החברה לריטיילורס ואת אופן  

 העמסת העלויות כאמור על ריטיילורס.
מוסדרת בהסכם באמצעות קביעת מנגנונים קבועים )אשר נקבעו במשא ומתן  העמסת העלויות  

בין החברה לבין ריטיילורס )אשר החברה אינה מחזיקה במלוא הון המניות שלה( ובהתבסס על 
שיטות העמסה מקובלות בהסכמים דומים וכמפורט להלן( והמתבססים על: )א( סכומים קבועים  

ם את החלק היחסי של השירותים המסופקים על ידי  מראש אשר נקבעו בהסכם ואשר משקפי
העובדים במחלקה כלשהי לכל אחד מן הצדדים )ביחס לשירותי כוח אדם( ובאופן שיביא לסך  
עלויות נמוך או שווה לריטיילורס ביחס לחלק היחסי של השירותים המוענקים לה;  )ב( מפתחות 

שירותי של  סוג  לכל  והרלוונטיים  בהסכם  הקבועים  מן העמסה  כל אחד  על  בהתבסס  וזאת  ם, 
 יחס שטחים. -הבאים: יחס עובדים ו

הסכם השירותים כולל מנגנון אשר יאפשר לחברה להפסיק להעמיד לריטיילורס שירותים כלשהם  
וזאת בכפוף להודעה מראש לריטיילורס וכן מנגנון הקובע כי ריטיילורס, באישור ועדת הביקורת  

היא מעוניינת להפסיק לקבל מהחברה שירותים כלשהם על   שלה, תהא רשאית להודיע לחברה כי
פי הסכם השירותים, מועד הפסקת מתן השירות כאמור יהיה תום הרבעון הקלנדארי בו ניתנה  
ההודעה. עוד קובע הסכם השירותים מנגנון לפיו הצדדים יהיו רשאים להסכים ביניהם מזמן לזמן  

לריטיילורס, נוספים  שירותים  תעמיד  החברה  וזאת    כי  השוטפת,  פעילותה  לשם  לה  הנדרשים 
בכפוף לקבלת אישור ועדת הביקורת של ריטיילורס לכך ובכפוף להוראות כל דין. הסכימו הצדדים  
יקבע   האמורים  השירותים  של  התמחור  אזי  נוספים,  שירותים  לריטיילורס  תעמיד  החברה  כי 

, לא יהיו רשאים להסכים בהתאם למפתחות ההעמסה המפורטים  בהסכם, ובלבד כי, בכל מקרה
הצדדים על הוספת שירותים נוספים כאמור, אשר התגמול השנתי הצפוי הכולל בגינם )במצטבר( 

וכי ריטיילורס תכלול פירוט בדוח השנתי שלה ביחס לכל שירות נוסף   1יעלה על   מיליון ש"ח 
להסרת ספק,    כאמור, לרבות ביחס למפתח ההעמסה לפיו נקבע ועלותו המשוערת ביחס לכל שנה.

ומבלי לגרוע מהאמור בפסקה זו לעיל, כל תיקון להסכם השירותים וההעמסות יחייב את קבלת 
 כלל האישורים הנדרשים על פי דין.  

במאי,   13-ביום ה  ת מניות ריטיילורס לציבורכנס לתוקף עם השלמת הנפקנ  שירותיםהסכם ה
 בתוקף לתקופה של חמש שנים. הינו, ו2021
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 3באור 

 
שירותי    , התקשרה החברה בהסכם2021במאי,    12ביום    -שירותי ניהול וייעוץ על ידי החברההסכם  

וייעוץ הניהול"(  ניהול  ריטיילורס,  )"הסכם  בין הצדדים  מ אשר    עם  סדיר את תנאי ההתקשרות 
 אשר עיקריו כדלקמן: ו
 

החברה תעמיד לריטיילורס שירותי ניהול הכוללים: שירותי דירקטורים )לא כולל   -השירותים   •
מול   קשרים  לרבות  החברה,  פעילות  מימון  בתחום  ייעוץ  פעיל(;  דירקטוריון  יו"ר  שירותי 

ייעוץ בקשר עם הסכמי רישיון ושירותים, קשרי   ייעוץ  משקיעים פרטיים ובנקים;  ספקים; 
בקשר עם פעילות בשוק ההון; פיתוח עסקי ובחינת עסקאות; יעוץ פיננסי; ייעוץ אסטרטגי;  
וייעוץ נדל"ן, לרבות בחינה ואיתור של מיקומים   איתור הזדמנויות וקשרים בארץ ובחו"ל; 

 ומו"מ מול משכירים.

ש"ח לכל רבעון    225,000דמי ניהול רבעוניים בסך של    לחברהתשלם    ריטיילורס  –התמורה   •
דמי הניהול יעודכנו אחת לשנה, באופן שעל כל גידול בהיקף  .  קלנדרי, בתוספת מע"מ כדין

בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים    של רייטילורסמיליון ש"ח במחזור    250של  
ש"ח לרבעון בתוספת מע"מ   50,000לשנה הקודמת, יחול גידול של    ריטיילורסוהמאוחדים של  

ובלבד שבכל מקרה: )א(  לא יחול גידול בדמי הניהול כאמור, כל עוד לא עלה מחזור   .כדין
)ב( דמי הניהול לרבעון לא יעלו בכל   -כאמור על מיליארד ש"ח, ו  ריטיילורסההכנסות של  

 ש"ח.   400,000מקרה על סך של  

זכאית החברה להחזר הוצאות סבירות שהוצאו  בנוסף לדמי הניהול, תהיה    - החזר הוצאות   •
חיצוניים,  -על ליועצים  ששולמו  תשלומים  לרבות  הניהול,  שירותי  מתן  לצורך  בפועל  ידה 

הוצאות אירוח, הוצאות נסיעות, טיסות והוצאות נלוות למתן שירותי הניהול, והכל בהתאם 
שהוצאות ככל  מס,  חשבונית  הצגת  וכנגד  ריטיילורס  הבת  החברה  ישולמו    לנהלי  לא  אלו 

במישרין על ידי החברה )"החזר הוצאות"(. החזר ההוצאות ישולם בד בבד עם תשלום דמי 
בגין הרבעון הקלנדרי שקדם למועד התשלום. החזר ההוצאות אינו כפוף לתקרה.   הניהול, 

יאושרו על כך  - ההוצאות  על  ימסור  ריטיילורס, אשר אחת לשנה,  ידי סמנכ"ל הכספים של 
לקבוע להן תקרה    ת הביקורת, אשר תדון בסבירות ההוצאות הנ"ל ותהיה רשאיתדיווח לוועד

 ולהפחיתן ממועד ההחלטה והלאה. 

במאי,   13- ביום הכנס לתוקף עם השלמת ההנפקה  נהסכם הניהול    -תקופת ההסכם וסיומו     •
בתוקף לתקופה של חמש שנים. לאחר חלוף תקופת ההסכם הראשונה, יתחדש   הינו, ו2021

הניהול אך ורק בכפוף לקבלת האישורים התאגידיים הנדרשים מריטיילורס לשם כך,  הסכם  
 על פי כל דין.  

 

לקוחות .ג מועדון  שירותים  ריטיילורס  הסכם  הבת  לחברה  החברה  ,  2021במאי,    12ביום    –   בין 
התקשרה החברה בהסכם עם חברת הבת ריטיילורס, שעניינו מתן שירותי שיווק ושירות לקוחות  

בישראל אשר    DREAM CARDמועדון   לוקר  ופוט  דרים ספורט  )"המועדון"( בקשר עם רשתות 
"הסכם דרים   - "הצדדים" ו  -בניהול והפעלת ריטיילורס ואשר נמנות עם מותגי המועדון )לעניין זה  

את  ולכלול  להמשיך  תוכל  שריטיילורס  מנת  על  נחתם  קארד  דרים  הסכם  בהתאמה(.  קארד", 
וחות של קבוצת פוקס, ולהוסיף ולנצל יתרונות לגודל של קבוצת  הרשתות כאמור במועדון הלק

 פוקס, כפי שעשתה עד למועד ההתקשרות כאמור.
הסכם דרים קארד מסדיר את השירותים השונים המוענקים על ידי החברה לריטיילורס ממחלקת  

 DREAMלקוחות המועדון, הכוללים שירותי שיווק ושירות לקוחות הקשורים למועדון הלקוחות  

CARD לרבות ניהול מועדון לקוחות, מתן שירות שוטף ללקוחות חברי המועדון, תחזוקת מאגר ,
המידע, עיבוד נתונים וניתוחם, הפקת דו"חות, ביצוע דיוורים וכיו"ב, וזאת באופן דומה וכמקובל  
הלקוחות   מועדון  ממחלקת  שירותים  המקבלות  פוקס  בקבוצת  העסקיות  היחידות  ליתר  ביחס 

DREAM CARD  בין החברה לבין ריטיילורס ביחס למימוש . בנוסף מסדיר ההסכם התחייבויות 
וצבירת נקודות של חברי המועדון ברשתות המנוהלות ומופעלות על ידי ריטיילורס בישראל וכן 

 ביחס לצבירה במסגרת מסלול כרטיס האשראי במועדון.
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 )המשך(  הדיווחאירועים מהותיים בתקופת   - : 3באור 

 

התקשרו החברה וחברת הבת ריטיילורס בהסכם תיחום פעילות אשר נכנס   2021במאי,    12ביום   .ד
ההנפקה לציבור של מניותיה של ריטיילורס, המסדיר את  , יום  2021במאי,    13מיום  לתוקף החל  

רות הנסיבות בהן יידרשו קבוצת פוקס, ונושאי משרה המכהנים הן בריטיילורס והן בחברות אח
בקבוצת פוקס, להביא הזדמנות עסקית אשר נקרתה בפניהם לידיעת ובחינת חברת ריטיילורס. 
ההסכם מתייחס להזדמנות עסקית בטריטוריות בהן ריטיילורס וחברות מוחזקות על ידה פועלת  

כלשהו ואשר עניינה רכישה ו/או קבלת זכות להקמה והפעלה של רשת חנויות    במועד רלוונטי
חה במוצרי הנעלה וביגוד ספורט של מותגים בינלאומיים. ההסכם לא יחול באחד  פיזיות שמתמ

 או יותר מהמקרים הבאים: 

רכיב הנעלת הספורט בפעילות הרלוונטית יהיה נמוך מרכיב הנעלת הספורט באיזה   (א
הדוח למועד  )נכון  ריטיילורס  של  המהותיות  מ  -מהפעילויות  מהיקף    40%-פחות 

 הפעילות הרלוונטית(;  

שיהיו מעת לעת מניצול  ריט (ב כפי  הקיימים שלה  להסכמים  יילורס מוגבלת בהתאם 
של  בהסכמים  תחרות  לאי  מהתחייבות  כתוצאה  לרבות  העסקית,  ההזדמנות 

 ריטיילורס.

בנוסף, מוסר ההזדמנות העסקית לא יידרש להעביר לחברה הזדמנות עסקית כלשהי   (ג
ה הרלוונטי  הוא  ככל שהשותף לפעילות העסקית או בעל המותג  כי  לו בכתב  ודיע 

ידי ריטיילורס  ידי פוקס ולא על  דורש כי הפעילות הרלוונטית תעשה במישרין על 
ו/או, במקרה בו בעל מותג קיים איתו קיימת לקבוצת פוקס התקשרות ירחיב את  

 מגוון המותגים והמוצרים המשווקים על ידו.  

יחליט בריטיילורס  הרלוונטיים  שהאורגנים  ככל  להסכם,  עניין  בהתאם  אין  לריטיילורס  כי  ו 
נשוא   בעסקה  להתקשר  בקבוצתה  חברה  כל  או  החברה  רשאית  תהיה  העסקית,  בהזדמנות 
ייחשב כניצול הזדמנות עסקית של ריטיילורס, וזאת בכפוף  ההזדמנות העסקית, מבלי שהדבר 

ורס, לעמידה בתנאים המפורטים בהסכם. הסכם תיחום הפעילות יהיה ניתן לביטול על ידי ריטייל
ימים מראש.   120בהחלטה של ועדת הביקורת של ריטיילורס, וזאת באמצעות הודעה מוקדמת של  

ביחס לפוקס, הסדר תיחום הפעילות יפסיק לחול במועד בו לא יכהנו בריטיילורס נושאי משרה  
המכהנים כנושאי משרה בפוקס או בחברה בשליטת פוקס )"נושא משרה כפולה"(. בנוסף, נושא 

לה כלשהו יהיה רשאי להודיע כי הסדר תיחום הפעילות לא יחול ביחס אליו, וזאת  משרה כפו
ימים מראש על ידי פוקס לריטיילורס וזאת מבלי לגרוע   180באמצעות מתן הודעה מוקדמת של  

מהחובות והמחויבויות של פוקס או של נושא המשרה הכפולה כאמור על פי דין. במסגרת הסכם 
כי   נקבע  הפעילות  מהחברות תיחום  באיזו  או  בפוקס  כלשהו  משרה  נושא  של  למינויו  תנאי 

בקבוצתה כנושא משרה בחברה בריטיילורס, הינו חתימתו של נושא המשרה האמור על הסדר  
 ניגוד עניינים במסגרתו: 

יתחייב שלא להשתתף בקבלת החלטה בכל ישיבת דירקטוריון או איזה מוועדותיו של   .1
תקשרות כלשהי בין ריטיילורס לבין החברה או איזו  ריטיילורס, אשר על סדר יומם ה

 מהחברות האחרות בקבוצת פוקס.

יתחייב כי לא ישתתף, בכובעו כנושא משרה בפוקס או באיזו מהחברות בקבוצתה   .2
ידי  על  המשווק  כלשהו  מהותי  מותג  של  מכירה  או  רכש  בנושא  החלטה  בקבלת 

 ריטיילורס או החברות הבנות שלה באתר טרמינל.  
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 3באור 
 

  טרמינל איקס אונליין בע"מ )להלן: "טרמינל"( הסכם שירותים והעמסות בין החברה לחברה הבת  .ה
עם  2021,  יוליב  25ביום    - בהסכם  החברה  התקשרה  תפעול  ,  טרמינל ,  שירותי  מתן  שעניינו 

ל שונים  של    טרמינלושירותים  השוטפת  פעילותה  לצורכי  החברה  ידי  זה    טרמינלעל    - )לעניין 
ו השירותים",  ש-"הסכם  מנת  על  נחתם  השירותים  הסכם  בהתאמה(.  תוכל    טרמינל"הצדדים", 

השירותים   מקבלת  הנובעים  הסינרגטיים  מהערכים  וליהנות  לגודל  יתרונות  ולנצל  להוסיף 
ידי החברה להסכם השירותים מסדיר את השירותים השו  מהחברה.   טרמינל נים המוענקים על 

 ואת אופן העמסת העלויות כאמור על טרמינל. 
 

העמסת העלויות מוסדרת בהסכם באמצעות קביעת מנגנונים קבועים )אשר נקבעו במשא ומתן  
שלה(  לבין    החברהבין   המניות  הון  במלוא  אינה מחזיקה  החברה  )אשר  על  טרמינל  ובהתבסס 

, והמתבססים על: )א( סכומים קבועים  (שיטות העמסה מקובלות בהסכמים דומים וכמפורט להלן 
מראש אשר נקבעו בהסכם ואשר משקפים את החלק היחסי של השירותים המסופקים על ידי  

ם )ביחס לשירותי כוח אדם( ובאופן שיביא לסך  העובדים במחלקה כלשהי לכל אחד מן הצדדי
ביחס לחלק היחסי של השירותים המוענקים לה; )ב( מפתחות    טרמינלעלויות נמוך או שווה ל

 העמסה הקבועים בהסכם והרלוונטיים לכל סוג של שירותים, וזאת בהתבסס על יחס עובדים.  
 

,  2021ביולי,    26לציבור ביום  הסכם השירותים נכנס לתוקף עם השלמת הנפקת מניות טרמינל  
 והינו בתוקף לתקופה של חמש שנים.  

 
שירותי    , התקשרה החברה בהסכם2021,  יוליב  25ביום    -שירותי ניהול וייעוץ על ידי החברההסכם  

סדיר את תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואשר  מאשר    ,טרמינלעם    )"הסכם הניהול"( ניהול וייעוץ
 עיקריו כדלקמן:

 

שירותי ניהול הכוללים: שירותי דירקטורים )לא כולל    טרמינלהחברה תעמיד ל  - השירותים   •
מול   קשרים  לרבות  החברה,  פעילות  מימון  בתחום  ייעוץ  פעיל(;  דירקטוריון  יו"ר  שירותי 
משקיעים פרטיים ובנקים; ייעוץ בקשר עם פעילות בשוק ההון; ייעוץ בתחומי הפיתוח העסקי  

 והאסטרטגיה. 

ש"ח לכל רבעון    אלפי  105דמי ניהול רבעוניים בסך של    לחברהתשלם    טרמינל  –   התמורה •
בהתאם למחזורי טרמינל כפי דמי הניהול יעודכנו אחת לשנה,  .  קלנדרי, בתוספת מע"מ כדין

להלן: כמפורט  הקודמת  לשנה  שלה  המבוקרים  השנתיים  הכספיים  בדוחות  על    שישתקפו 
אלפי   150מיליוני ש"ח ישולמו דמי ניהול בסך של    500-ל  300מחזור הכנסות שנתי של בין  

  225מיליוני ש"ח ישולמו דמי ניהול בסך של    750- ל  500ש"ח; מחזור הכנסות שנתי של בין  
מיליוני ש"ח ישולמו דמי ניהול בסך של   1,000-ל  750אלפי ש"ח; מחזור הכנסות שנתי של בין  

ליוני ש"ח ישולמו דמי ניהול בסך של  מי  1,000אלפי ש"ח; מחזור הכנסות שנתי של מעל    300
אלפי ש"ח. עדכון דמי הניהול ככל שיבוצע, יכנס לתוקף בתחילת הרבעון הראשון של    375

 השנה שלאחר מכן. 

בנוסף לדמי הניהול, תהיה זכאית החברה להחזר הוצאות סבירות שהוצאו    - החזר הוצאות   •
תשלומים-על לרבות  הניהול,  שירותי  מתן  לצורך  בפועל  חיצוניים,    ידה  ליועצים  ששולמו 

הוצאות אירוח, הוצאות נסיעות, טיסות והוצאות נלוות למתן שירותי הניהול, והכל בהתאם 
וכנגד הצגת חשבונית מס, ככל שהוצאות אלו לא ישולמו במישרין    טרמינללנהלי החברה הבת  

ניהול, בגין  על ידי החברה )"החזר הוצאות"(. החזר ההוצאות ישולם בד בבד עם תשלום דמי ה
הרבעון הקלנדרי שקדם למועד התשלום. החזר ההוצאות אינו כפוף לתקרה. ההוצאות יאושרו  

, אשר אחת לשנה, ימסור על כך דיווח לוועדת הביקורת,  טרמינל ידי סמנכ"ל הכספים של  -על
רשאית ותהיה  הנ"ל  ההוצאות  בסבירות  תדון  ממועד   אשר  ולהפחיתן  תקרה  להן  לקבוע 

   ההחלטה והלאה.

י,  יולב  26- ביום הכנס לתוקף עם השלמת ההנפקה  נהסכם הניהול    -תקופת ההסכם וסיומו     •
בתוקף לתקופה של חמש שנים. לאחר חלוף תקופת ההסכם הראשונה, יתחדש   הינו, ו2021

לשם כך, על   טרמינלהסכם הניהול אך ורק בכפוף לקבלת האישורים התאגידיים הנדרשים מ
 פי כל דין.  
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 כדלקמן: העמסתםואופן ם  הבאיבהתאם להסכם השירותים, הוסכמו השירותים   

עלויות בגין    -  ייעוץ ביטוח משותף ויעוץ משפטי חיצוני משותף לתביעות בסכומים נמוכים .1
יחולו על   ויעוץ משפטי חיצוני המשותף לקבוצה,  לפי שיעור    טרמינלשירותי יעוץ ביטוח 

מתוך סך מחזור החברות בקבוצה המקבלות שירותי יעוץ ביטוח ויעוץ    טרמינלהמחזור של  
ייעוץ    טרמינלשפטי חיצוני כאמור, כך שחלקה של  מ בשירותים אלו מתוך סך כל שירותי 

. יחס זה מבוסס  4%  - היה כ  2020הביטוח והייעוץ המשפטי החיצוני המשותף לקבוצה בשנת  
, כמו גם החשיפה בגין תביעות בסכומים כי החשיפה הביטוחית טרמינל והחברהעל הערכת 

 נמוכים, נגזרת בעיקר מהיקף פעילותה של חברה כלשהי.  

 שירותים מקצועיים )ככל שהחברה תפתח חנות פיזית בארץ(    .2

ש"ח, עבור כל חנות  אלפי    3.5-כסכום קבוע לחודש בסך של    חברהתשלם ל  טרמינל -
שתפתח בישראל, בגין שירותי אחזקת חנויות, שירותי כספים ואיסוף כספים, אישורי 

 כבאות ובטיחות. 

חנויות   - ופתיחת  בינוי  פרויקט  ניהול  ולוחות   – שירותי  תקציב  בסיס  על  ניהול  בגין 
זמנים, הפעלה של קבלנים רבים בתחומים שונים, השגת האישורים הנדרשים, ביצוע 

 טרמינל, תשלם  טרמינלודות בהתאם לסטנדרטים הנדרשים ומסירת החנות לידי  עב
בסך  חברהל פעמי  חד  קבוע  שתפתח  אלפי    15  סכום  חנות  כל  עבור   טרמינלש"ח 

 בישראל. 

תישא בעלות הובלות והפצה לפי שימושים בפועל )אד הוק(, בהתאם   טרמינל  -  הובלות והפצה    .3
 למחירים הנקבעים על ידי ספק צד ג'.

ללקוחות עסקיים תחת המותג טרמינל    החברהביחס לתווי קנייה אשר מוכרת    –  תווי קניה   .4
 , יחולו ההוראות הבאות: טרמינלאיקס ואשר ניתנים למימוש באתר 

תשלום )ישירות   טרמינלבגין מכירה של תווי קנייה למימוש באתר טרמינל איקס, יועבר ל -
מ נמוכה  ללקוח  שהנחה  ככל  עימו.  המסחרי  לסיכום  בהתאם  תשלם   15%  -מהלקוח( 

בין    חברהל  טרמינל הנומינלי   15%את ההפרש  להנחה בפועל, מוכפל בסכום העסקה 
 ללקוח )לפני ההנחה כולל מע"מ(.  

ולא   טרמינלבגין עלויות המכירה והשיווק במכירה של תווי    חברהסכום ההפרש ישולם ל -
 תגבה עמלה מעבר לעמלה זו בגין מכירת התווים.  

ב מעת לעת בגין חיובים ספציפיים על תשתית  תחוי  טרמינל  -  שדרוג מערכות מחשב משותפות   .5
עם   משותפות  מידע  של    החברהמערכות  המחזור  מסך  המחזור  של  היחסי  החלק  בגובה 

הודעה למתן  ובכפוף  המשותפים  המחשוב  בשרותי  שמשתתפות  ידי    הרשתות  על  מראש 
הנעשים    טרמינלל  החברה והעדכונים  לשיפורים  ביחס  פירוט  לרבות  כאמור,  החיוב  בדבר 

 בתשתית כאמור.  

באופן יחסי,    WGSNתחויב אחת לשנה בגין עלות השימוש בתוכנת    טרמינל  -  WGSNתוכנת     .6
 . WGSNבכלל מחזורי החברות בקבוצה המשתמשות בתוכנת  טרמינל לפי חלקה היחסי של 

תישא בעלות ביטוח העסק, לפי שיעור המחזור שלה מתוך סך מחזור   טרמינל  -  עסק  ביטוח   .7
החברות בקבוצה הכלולות בפוליסת הביטוח, ותישא בנפרד בעלויות סעיפי ביטוח נפרדים 

 אשר חלים עליה בלבד. 

תישא בעלות לפי שימושים בפועל, בהתאם למחירים   טרמינל  -  שוטפים מספקי צד ג'  חיובים    .8
 צד ג'. הנקבעים על ידי ספק
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הוצאות בגין עבודות ושירותים כלליים, אשר ידרשו לטרמינל בקשר עם    -  הוצאות כלליות   .9
ולצורך התנהלות תקינה ופעילותה השוטפת )ככל שידרשו(. עלות השירותים כאמור תחושב 
בהתאם למפתחות העמסה, אשר יקבעו בהסכמה בין ועדת הביקורת של החברה ומנכ"ל פוקס 

ההעמסה המפורטים בהסכם ובכפוף להוראות  בהתאם למתודולוגיה העומדת בבסיס מפתחות  
כל דין. מפתחות ההעמסה בקשר עם ההוצאות הכלליות יוצגו בפני ועדת הביקורת של החברה 

 לכל הפחות אחת לשנה.  

 

שירותים כלשהם   טרמינללהפסיק להעמיד ל  חברההסכם השירותים כולל מנגנון אשר יאפשר ל  
, באישור ועדת  טרמינלימים וכן מנגנון הקובע כי    180ל  ש  טרמינלוזאת בכפוף להודעה מראש ל

ימים, כי היא מעוניינת   90, בהודעה מוקדמת בת  חברההביקורת שלה, תהא רשאית להודיע ל
 שירותים כלשהם על פי הסכם השירותים.   החברהלהפסיק לקבל מ

 
,  טרמינלעם  בהסכם    החברה, התקשרה  2021,  ביולי  25ביום    –הסכם שירותי מועדון לקוחות    

מועדון   לקוחות  ושירות  שיווק  שירותי  עם  )"  DREAM CARDשעניינו מתן  המועדון"( בקשר 
"הסכם דרים   -"הצדדים" ו  -)לעניין זה    טרמינלפלטפורמת המסחר המקוונת אשר בניהול והפעלת  

קארד", בהתאמה(. הסכם דרים קארד נחתם על מנת שהחברה תוכל להמשיך ולכלול את אתר 
יקס במועדון הלקוחות של קבוצת פוקס, ולהוסיף ולנצל יתרונות לגודל של קבוצת  טרמינל א

חשיפה משמעותית למועדון הלקוחות של קבוצת פוקס גם    טרמינלפוקס, כאשר ההסכם יעניק ל
 לאחר השלמת ההנפקה כפי שעשתה עד למועד ההתקשרות כאמור. 

 
ממחלקת   טרמינלל  החברהעל ידי  הסכם השירותים מסדיר את השירותים השונים המוענקים    

 DREAMלקוחות המועדון, הכוללים שירותי שיווק ושירות לקוחות הקשורים למועדון הלקוחות  
CARD  , לרבות ניהול מועדון לקוחות, מתן שירות שוטף ללקוחות חברי המועדון, תחזוקת מאגר

זאת באופן דומה וכמקובל  המידע, עיבוד נתונים וניתוחם, הפקת דו"חות, ביצוע דיוורים וכיו"ב, ו
 ביחס ליתר היחידות העסקיות בקבוצת פוקס המקבלות שירותים ממחלקת מועדון הלקוחות  

CardDREAM  החברה. להסרת ספק, הקניין הרוחני הקיים במסגרת המועדון יישאר בבעלות. 
 

תישא בחלקה בעלות העסקתם של עובדי מחלקת מועדון הלקוחות    טרמינלבתמורה לשירותים,  
Dream Card  ,  חודש. התמורה בגין שירותי כוח אדם נקבעה על ידי הצדדים  לש"ח  אלפי    18-כבסך

ידי   על  בפועל  המועמד  האדם  לכוח  לב  במועד    טרמינלל  החברה בשים  השירותים  מתן  לשם 
ל השירותים המסופקים על ידי מחלקת  חתימת הסכם השירותים ומשקפת את החלק היחסי ש

לקוחות המועדון לכל אחד מן הצדדים, ובאופן שיביא לסך עלויות נמוך או שווה לחברה ביחס 
היחסי של השירותים המוענקים לה. שינוי בתמורה עבור השירותים כאמור בשיעור של    לחלק

ובלבד שהשינוי נעשה  בשלוש שנים לא יחייב את הצדדים באישורים תאגידיים נוספים  15%עד 
 באופן רוחבי ביחס למרבית היחידות העסקיות של קבוצת פוקס הנכללות כחלק מהמועדון. 

אחת לרבעון בגין הרבעון הקודם, וזאת כנגד חשבוניות    חברהלהתמורה עבור השירותים תשולם  
מס כדין, בתוספת מע"מ כדין )ככל שרלוונטי( וזאת בהתבסס על דרישת תשלום אשר תכלול 

 בגין השירותים.  לחברה לשלם  טרמינלפירוט סביר ביחס לתמורה אשר נדרשת 
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ר ההסכם והתמורה בגינם, מסדי  טרמינלל  חברהבנוסף להסדרת השירותים ממחלקת המועדון ב
בין   והתחייבויות  נקודות של חברי המועדון    פוקס לבין    טרמינלזכויות  וצבירת  ביחס למימוש 

בישראל וכן ביחס לצבירה במסגרת מסלול כרטיס   פוקסברשתות המנוהלות ומופעלות על ידי  
 האשראי במועדון.  

באתר   .1 רוכשים  אשר  המועדון  נקודות    טרמינלחברי  לצבירת  המועדון  במסגרת  זכאים 
המועדון.   לתקנון  בהתאם  נקודות  ידי  ומימוש  על  היתר,  בין  לצבירה,  ניתנות  הנקודות 

ברכישת מוצרים הנקודות ניתנות למימוש  , וכן  טרמינלרכישת מוצרים באתר המקוון של  
המועד  טרמינל באתר   ממותגי  חלק  הינן  אשר  אחרות  ברשתות  למימוש  ניתנות  ון.  וכן 
התחייבות  טרמינל רושמת  מחד  כאשר  הלקוחות  למועדון  הפרשה  בספריה  בגין   רושמת 

ומקטינה מנגד את ההתחייבות   טרמינלעל ידי חברי המועדון שרכשו באתר   צבירת הנקודות
.  טרמינלברכישת מוצרים באתר  בגין מימוש נקודות של לקוחות המועדון שפרקו נקודות  

,  Dream Cardלמועדון הלקוחות    ה חוב שלההינה    רמינלטההתחייבות נטו שתרשם בספרי  
 .  החברהשמנוהל על ידי  

מכוח מועדון הלקוחות    החברהבהתחייבות כלפי    טרמינלככל ששיעור חלקה היחסי של   .2
מתוך סך ההתחייבות לחברי המועדון יישאר דומה לחלקה במחזור המכירות ביחס למחזור  

תידרש   לא  אזי  הלקוחות,  במועדון  המשתתפות  החברות  של  לבצע    טרמינלהמאוחד 
 בקשר עם ההתחייבות כאמור.  החברהתשלומים כלשהם כלפי 

מכוח מועדון הלקוחות  החברה  ת כלפי  בהתחייבו  טרמינלככל ששיעור חלקה היחסי של   .3
לפחות   של  בשיעור  גבוה  יהיה  המועדון,  לחברי  ההתחייבות  סך  חלקה    10%מתוך  מסך 

במחזור המכירות ביחס למחזור המאוחד של החברות המשתתפות במועדון הלקוחות )"רף 
תהא  החברה, אזי חודשים 24המינימום להתאמה"( וזאת למשך תקופה רצופה של לפחות 

תשלם לה את סכום ההתחייבות העודף, או לחלופין לחייב את   טרמינלית לדרוש כי  רשא
לפי סעיף    טרמינל שיעור הריבית  על  יעלה  י' לפקודת מס  3בריבית, בשיעור שנתי שלא 

המינימום  רף  מעל  נמצא  כאמור  העודף  ההתחייבות  שיעור  שבה  התקופה  בגין  הכנסה, 
 להתאמה. 

ש .4 ככל  לסיים  טרמינלבנוסף,  תדרש   תבחר  אזי  הלקוחות,  ממועדון  ולצאת  ההסכם  את 
 החברה את מלוא סכום ההתחייבות אשר יהיה קיים בספריה כלפי    חברהלשלם ל  טרמינל

זה.   יהיה במועד סיום הסכם  כפי שזה  ככל במסגרת המועדון הלקוחות בתוספת מע"מ, 
יתרת   טרמינללחלופין, ככל שבמועד סיום ההסכם תהיה קיימת בספרי    ויהיה קיים חוב.

כלפי   תשלם  טרמינלזכות  אזי  קיים    טרמינלל  החברה,  שיהיה  הזכות  סכום  מלוא  את 
 במסגרת מועדון הלקוחות.

יובהר בזאת כי ככל שהסכומים שנצברו בגין מימוש הנקודות של לקוחות המועדון באתר   .5
חות המועדון שביצעו  ת שנצברה בגין צבירת הנקודות של לקויעלו על ההתחייבויו   טרמינל

 נכס שמהווה חוב של מועדון הלקוחות  טרמינל, אזי יירשם בספרי  טרמינלרכישות באתר  
Dream Card  (  כלפי  החברהשמנוהל כאמור על ידי ,)בגין ההפרש, כאשר בגין חוב   טרמינל

שמנהלת את המועדון בריבית, בשיעור שנתי שלא יעלה על    החברהאת    טרמינלתחייב    זה 
סעיף   לפי  הריבית  לטובת  3שיעור  והחוב  ככל  כי  יובהר  הכנסה.  לפקודת מס  , טרמינלי' 

  20,000-אלפי ש"ח, אזי כל סכום שמעבר ל  20,000כאמור בסעיף קטן זה, יעלה על סך של  
עשה אחת לשנה בתוך שבעה  בקשר לחוב זה, ת  החברהאלפי ש"ח ייפרע. ההתחשבנות מול  

 . החברהימים ממועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של 
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 3באור 
 

האשראי    מסלול .6 "מועדון    - זה  לעניין  )  Dream Cardבמועדון    VIP Dream Cardכרטיס 
 Dream Card  לצבירה במועדון   בהשוואהעל העסקאות    12%האשראי"( מאפשר צבירה של  

בגין    על העסקאות.  10%שאינו מבוסס כרטיס אשראי, במסגרתו הצבירה הינה בשיעור  
נקודות בעסקאות של לקוחות מועדון האשראי, שיבוצעו באתר   , תזוכה  טרמינלצבירת 

כפול סך הסכומים   10%בגובה הפער שבין אחוז הצבירה במועדון האשראי לבין    טרמינל 
במסגרת מועדון    Dream Card VIPשנבעו מעסקאות שנעשו בכרטיס    טרמינלנטו שמכרה  

להכנסות נוספות   טרמינללבד תשלום זה לא תהא זכאית  האשראי ובגינם נצברו נקודות. מ
 ימים מתום כל רבעון.   10ממועדון האשראי. ההתחשבנות כאמור תעשה אחת לרבעון בתוך  

מותגי   בכל  למימוש  מסוים  בסכום  הצטרפות  הטבת  מקבלים  האשראי  מועדון  לקוחות 
 טרמינלתשפה את    החברה,  טרמינלהמועדון, בגין מימושים של הטבת ההצטרפות באתר  

    .בגובה עלות המכר של שווי הטבת ההצטרפות

להטבות  הלקוחות  זכאים  האשראי(  מועדון  במסגרת  )לרבות  המועדון  במסגרת  כן,  כמו 
והנחות אחרות מעת לעת.   יום הולדת  תאפשר ללקוחות    טרמינלוהנחות לרבות הנחות 

 ורה נוספת בגין כך., מבלי שתהא זכאית לכל תמטרמינל ליהנות מאותן הנחות באתר 

הנפקנזה    הסכם ,  2021ביולי,    26ביום    ת מניות טרמינל לציבורכנס לתוקף עם השלמת 
שנים ממועד השלמת ההנפקה, ויחודש באופן אוטומטי   שלושבתוקף לתקופה של    היינוו

של   נוספות  כל  שנים  חמשלתקופות  התאגידיים    שנים  האישורים  לקבלת  בכפוף  אחת, 
 הנדרשים לכך על פי כל דין. 

כל אחד מהצדדים רשאי להודיע, בכל עת, על ביטול הסכם זה בהודעה מראש של לפחות 
ביחס   טרמינלחודשים מראש )להלן בסעיף זה: "תקופת ההודעה המוקדמת"(. הודעת    12

. במקרה של הבאת ההסכם לידי מינלטרלסיום הסכם זה תינתן באישור ועדת הביקורת של  
סיום, הצדדים לא ידרשו להמשיך ולשלם את התמורה עד תום תקופת השירותים או עד 
תום תקופת השירותים המוארכת, לפי העניין, וההסכם יובא לסיום בתום תקופת ההודעה  

כי   ל  טרמינלהמוקדמת. מובהר  נטו של    חברהתשלם  החוב  יתרת  ללקוחות   טרמינלאת 
במועד סיום תקופת ההודעה המוקדמת,  טרמינלהמועדון כפי שתהיה רשומה בספריה של 

 .החברהעל מנת שהתחייבות כאמור כלפי הלקוחות תכובד על ידי 

 

לבין חברת    חברת הבת ריטיילורס בע"מ )להלן "ריטיילורס"(בין  נחתם הסכם    2021במאי,    12  ביום .ו
יופעלו  פוט לוקר ודרים ספורט    כי אתרי  ובו הוסכם"טרמינל"(  טרמינל איקס אונליין בע"מ )הבת  

טרמינל ריטיילורס  עבור    לרבות  בבעלותה  ויהיו   ריטיילורס  ידי  על  יוקמו  האתרים.  באמצעות 
  10בגובה    שתפעילשיים עבור כל אתר  חוד  שימוש   דמי  ריטיילורסתשלם ל  טרמינל.  הרוחני  הקניין 
 (. אתר לכל"ח שאלפי  350ש"ח )עד לסכום מצטבר מקסימלי של  אלפי

תקבע את המותגים והמוצרים אשר יימכרו באתר ותבצע    ריטיילורסלהוראות ההסכם,    בהתאם
תמכור את המוצרים לטרמינל    ריטיילורס  .את ההזמנות לאתרים וזאת בהתייעצות עם טרמינל
ה לקבלת תגמולים מסך המכירות שיבוצעו  במחיר עלות, לפי הזמנות בתחילת כל עונה, בתמור

, מעבר להזמנות בתחילת עונה, יימכרו  ריטיילורסבאתר המכירות. הזמנות של מלאים נוספים מ
 . 10%לטרמינל על בסיס מחיר עלות + 

 
האתרים ירשמו בספרי טרמינל, שתישא במלא הוצאות הפעלת האתרים לרבות הוצאות    מכירות

 ט לוקר העולמית בגין המכירות שתרשום באתר פוט לוקר,  פו קבוצתתמלוגים שמשולמים ל
  לוקר   פוט  רישיון  להסכם  בהתאם  לוקר  פוט  לקבוצת  מהחברה  התמלוגים  לשיעור  זהה  שיעורב

תשלם  בתמורה.  ישראל טרמינל  שירשמו    לריטיילורס,  נטו  המכירות  בשווי  חודשיים  תמלוגים 
 מיום  החל , לשנה  0.5%-ב  ו, אשר יגדל2021לשנת    4% באתר פוט לוקר ואתר דרים ספורט בשיעור

השנים    ,קלנדרית  שנה  בכל  ,בינואר  1 מבין    2026,  2025,  2024  בשנים.  2023  - ו  2022בכל אחת 
 .  בהתאמה 6%,  5.5%,  5% בגובה  תמלוגים ישולמו
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  דרים   אתרתוכל להפעיל את    ריטיילורס,  ספורט   דרים  אתרשנים מהשקת    3-לאחר תקופה של כ

  לוקר   פוט  אתר  התקשרות  הפסקת  את  לדרוש   עת  בכל  תוכל  ריטיילורס  .עצמאי  באופן  ספורט
  כי  דרישה  הביעה   לוקר  פוט  וחברת  במידההשקת אתר פוט לוקר(    ממועדשנים    3חלפו    בטרם)

שנים מהשקת אתר פוט לוקר,    3- . לאחר תקופה של כעצמאי  באופן  ריטיילורס  ידי  על  יופעל  האתר
 תוכל להפעיל את האתר באופן עצמאי.   ריטיילורס

 
הספורט  כמו מותגי  מכירות  על  מנגנון תשלום תמלוגים  נקבע  ההסכם  במסגרת  של   כן   באתר 

 חברתתמלוגים חודשיים עבור כלל מותגי הספורט הנמכרים ב  ריטיילורסלטרמינל תשלם    .טרמינל
 ריטיילורס טרמינל שלא באמצעות אתרי אונליין פוט לוקר ו/או דרים ספורט, בין אם נרכשו מ

)להלן לאו  אם  בשיעורטרמינל  ספורט  תמלוגי"  :ובין  נטו    2021לשנת    4% "(   החל מהמכירות 
 ,באוקטובר  1המוקדם מבין הקמת האתר הראשון )אתר פוט לוקר או דרים ספורט( או יום    מהמועד

בכל שנה, בכל אחת   ,בינואר  1מיום    החללשנה    0.5%-ב  ו, אשר יגדל2021ועד תום שנת      2021
,  5%  בגובה  תמלוגים  ישולמו  כי  הוסכם  2026,  2025,  2024  בשנים  כאשר.  2023  -ו   2022מבין השנים  

מותגי   על  נמניםעל מותגי ספורט שאינם    ריטיילורס. לא ישולמו תמלוגים לבהתאמה  6%,  5.5%
 נמוך. בהיקף  ריטיילורסעל מותגי ספורט הנמכרים ב כןונמכרים על ידה ו  ריטיילורס

בכפוף למתן   טרמינל תהיה רשאית לדרוש את הפסקת הפעלת האתרים פוט לוקר ודרים ספורט
חודשים לפחות, ובמקרה זה חלף תשלום תמלוגי ספורט   6בת    ריטיילורסהודעה מוקדמת בכתב ל 

על המכירות    2%תמלוגים בשיעור של    ריטיילורסטרמינל )כהגדרת המונח לעיל(, טרמינל תשלם ל
 . נייקיהמותג  תחתת טרמינל נטו בחבר

 
שנים ממועד   בתוקף לתקופה של חמש  היינו , ונפקת ריטיילורסכנס לתוקף עם השלמת הנההסכם  

השלמת ההנפקה )"תקופת ההסכם הראשונה"(. לאחר חלוף תקופת ההסכם הראשונה, יתחדש 
פי כל    לשם כך, על  ריטיילורסההסכם אך ורק בכפוף לקבלת האישורים התאגידיים הנדרשים מ

 דין.
 

, בקשר עם מנגנון רישום ההכנסות  ריטיילורספוט לוקר ל  חברת  פנתהלאחר השלמת ההנפקה  
,  פוט לוקר מתקיים דיון בנושא זה  לבין  ריטיילורס  והתמלוגים במסגרתו, ובין  מהאתר בטרמינל

ולא בידי    ריטיילורסכאשר בהעדר הסכמה בין הצדדים, ההכנסות מאתר פוט לוקר יירשמו בידי  
 . טרמינל 

אוקטובר   חודש  דרים ספורט מתוכננת    2021במהלך  כאשר השקת אתר  לוקר,  פוט  הושק אתר 
תנאי . עוד יצוין כי, למועד הדוח מוסיף להתקיים דיון ביחס לעדכון  2022מחצית הראשונה לשנת  ל

 ות.ההסכם, ועם השלמת דיון כאמור יובא ההסכם המתוקן לאישור האורגנים המוסמכים של החבר
 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח - : 4באור 
 

התקשרה החברה בתוספת להסכם עם מקס איט פיננסים בע"מ ומקס איט   2021בנובמבר,    3ביום   . א
אשראים בע"מ )לשעבר לאומי קארד בע"מ ולאומי קארד אשראים בע"מ, בהתאמה, להלן יחד: 

 )להלן: "המועדון"(. DREAM CARD VIP"מקס"( בקשר עם מועדון כרטיס האשראי 
האמו להסכם  בקשר  נוספים  באור  לפרטים  ראו  לעיל  השנתיים (  14ב')21ר  הכספיים    לדוחות 

 . 2020בדצמבר,  31של החברה ליום   המאוחדים
בין היתר, הוראות ביחס להארכת תקופת ההסכם המקורית   במסגרת התוספת להסכם נקבעו, 
כמפורט להלן, ביטול זכותה של מקס לסיים את ההסכם ככל שלא יתקיים מספר מינימאלי של 

 ם בתום ארבע וחצי שנים ממועד השקת המועדון וכן הגדלת הצעת הערך לחבריכרטיסים פעילי

המועדון מהמועדון   לחברי  הנקודות  צבירת  שיעור  הגדלת  של  החל ממועד    15%-ל  12%-בדרך 
 התוספת להסכם. 
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 )המשך(  אירועים לאחר תאריך הדיווח - : 4באור 

 
ו הוראות חדשות ביחס לתקופת ההסכם ועדכון  כאמור לעיל, במסגרת התוספת להסכם, נקבע

ואילך, כדלקמן: בכפוף    2028  ,ביולי  1מנגנון ההתחשבנות בין הצדדים, ביחס לתקופה החל מיום  
 "( 2027)להלן: "יעד  2027לעמידת המועדון ביעד מינימאלי של כמות כרטיסים פעילים בסוף שנת 

(  50%)והחברה תהיה זכאית לחלקה היחסי ברווחי המועדון  ,  2033  ,ביולי  1ההסכם יוארך עד ליום  
פחות מסכום שנתי מינימאלי עדכני שנקבע ביחס לכל שנה בהתאם ובכפוף לעמידה בכמות   אך לא

  2027מינימלית של כרטיסים פעילים כפי שנקבעה ביחס לכל שנה; ככל שהמועדון לא יעמוד ביעד  
ים, אך יעמוד ביעד רווח כפי שסוכם, יוארך ההסכם ביחס לכמות כרטיסים פעיל  (כהגדרתו לעיל(

ללא הבטחת סכום  )  והחברה תהיה זכאית לחלקה היחסי ברווחי המועדון  ,2033 ,ביולי  1עד ליום 
  וביעד הרווח כאמור, מקס תהיה   2027; ככל שהמועדון לא יעמוד ביעד  (שנתי מינימאלי לחברה

,והחברה תהיה זכאית לחלקה   2033  ,יוליב  1רשאית לפי בחירתה להאריך את ההסכם עד ליום  
 .מיליון ש"ח בתוספת מע"מ 20היחסי ברווחי המועדון אך לא פחות מסכום שנתי מינימאלי של 

שנים בכל פעם ככל שלא   5בסיום התקופה כאמור, ההסכם יתחדש באופן אוטומטי לתקופות של  
דשים. בכל תקופת הארכה חו  12הודיע אף אחד מהצדדים על ביטול ההסכם בהודעה מוקדמת בת  

כאמור, לא תחול על מקס חובה לתשלום סכומי מינימום כלשהם, וככל שיהיו הפסדים בפעילות  
המועדון בתקופת הארכה כאמור, הפסדים אלה ייזקפו לטובת מקס ויקוזזו מרווחי המועדון בשנים  

 .הבאות, והחברה לא תידרש לשאת בהם
 

ידי החבר .ב ומנהלים  בהמשך לתביעה אשר הוגשה על  נגד חברות שהפיצו את מוצריה בפנמה  ה 
בפנמה וחוב כספי,   FOXובעלי מניות בחברות אלו בקשר לשימוש בלתי מורשה בסימן המסחר  

ביום   החברה  לבקשת  נמחקה  כתבי   2020בספטמבר,    15אשר  במסירת  קשיים  בשל  היתר  בין 
, התברר כי שתי חברות הטענות בפנמה, תוך שמירה על זכויותיה של החברה לחידוש ההליכים

בפנמה, הגישו תלונה פלילית בפנמה נגד   FOXפנמיות שנתבעו בהליך לעיל ורשמו סימן מסחר  
. הודעה על התלונה נמסרה לחברה בחודש FOXהחברה ומנהליה בגין הפרה של סימני המסחר  

כתגובה    . עמדת החברה היא כי מדובר בתלונות סרק כוזבות ומשוללות יסוד שהוגשה2021אוגוסט  
בפנמה   דין  עורכי  שכרה  החברה  לעיל.  כאמור  החברה  ידי  על  בישראל  שהוגש  האזרחי  להליך 

 המטפלים בעניין על מנת להביא לדחיית התלונה. 
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 (: א) ג 38 תקנה לפי הגילוי ועל כספי הדיווח על הפנימית  הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח

בע"מ  -  פוקס   של  הדירקטוריון   בפיקוח,  ההנהלה "להלן)  ויזל    לקביעתה  אחראית(,  "התאגיד: 
 . בתאגיד הגילוי ועל  הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה

  :הם  ההנהלה חברי, זה לעניין

 כללי.  מנהל , הראל ויזל. 1

 , סמנכ"ל הכספים.שחר רניה. 2

 

  בידי   תוכננו  אשר  בתאגיד  הקיימים  ונהלים  בקרות  כוללת  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  פנימית  בקרה
  שמבצע   מי  בידי  או  פיקוחם  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ונושא  הכללי  המנהל
  סביר  בטחון  לספק  נועדו  ואשר  התאגיד  דירקטוריון  קוחבפי,  האמורים  התפקידים  את  בפועל

  מידע   כי  ולהבטיח,  הדין  להוראות  בהתאם  הדוחות  ולהכנת  הכספי  הדיווח  למהימנות  בהתייחס
  במועד  ומדווח מסוכם, מעובד, נאסף  הדין הוראות פי  על  מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש  שהתאגיד
 . בדין הקבועים ובמתכונת

  לגלותו  נדרש  שהתאגיד  מידע   כי  להבטיח   שתוכננו   ונהלים  בקרות,  השאר  בין ,  לתכול   הפנימית   הבקרה
  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ולנושא  הכללי  למנהל  לרבות,  התאגיד  להנהלת  ומועבר  נצבר,  כאמור

  במועד   החלטות  קבלת  לאפשר  מנת  על   וזאת,  האמורים   התפקידים  את  בפועל  שמבצע  למי  או  הכספים
 . הגילוי לדרישות בהתייחס, המתאים

  בטחון  לספק  מיועדת  אינה  הגילוי  ועל   הכספי  הדיווח   על  פנימית  בקרה,  שלה  המבניות   המגבלות  בשל
 . תתגלה או  תימנע בדוחות מידע השמטת  או מוטעית שהצגה מוחלט

לדוח  אשר  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר  רבעוניה  בדוח   צורף 
הפנימית    הבקרה  בדבר  הרבעוני  הדוח"  להלן:)  2021,  ביוני  30  ביום   שנסתיימה  לתקופה  רבעוניה

 .  נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית(, "האחרון

  את   לשנות  כדי  בהם   שיש  עניין  או  אירוע  כל  וההנהלה   הדירקטוריון  לידיעת  הובא  לא,  הדוח  למועד  עד
  הפנימית   הבקרה  דברהשנתי ב  חהובאה במסגרת הדוש  כפי  הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות   הערכת

 ;האחרון

השנתיה  על  בהתבסס,  הדוח  למועד בדוח  הפנימית  הבקרה  של  האפקטיביות    הבקרה  בדבר  ערכת 
  הבקרה  , לעיל  כאמור  והדירקטוריון  ההנהלה   לידיעת   שהובא  מידע  על   ובהתבסס,  האחרון  הפנימית 
   .אפקטיבית היא  הפנימית
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 מנהלים  הצהרת

 כללי  מנהל הצהרת

 : כי מצהירהראל ויזל, , אני

בע"מ    -  פוקס  של  הרבעוני  הדוח  את   בחנתי (1 " )ויזל   2021שנת    של  השלישי  לרבעון(  "התאגידלהלן: 
 (. "הדוחותלהלן:")

  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים  אינם  הדוחות,  ידיעתי  לפי (2
  מטעים   יהיו  לא,  מצגים  אותם  נכללו  בהן  הנסיבות   לאור,  בהם  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית

 .הדוחות לתקופת בהתייחס

 הבחינות   מכל,  נאות  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים   הדוחות,  ידיעתי  לפי (3
 ולתקופות   לתאריכים  התאגיד  של  םהמזומני  ותזרימי  הפעולות  תוצאות,  הכספי  המצב  את,  המהותיות

 . הדוחות מתייחסים שאליהם

התאגיד  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4 לועדלדירקטוריון,  של  לבחינת    הביקורת  ת,    הדוחותולוועדה 
  על   הפנימית  הבקרה   לגבי  ביותר  העדכנית  הערכתי  על  בהתבסס,  מאזן(ה)ועדת    התאגיד  של  הכספיים

 : הגילוי ועל הכספי הדיווח

 הפנימית   הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את (א)
, לאסוף  התאגיד  של  יכולתו  על  לרעה  להשפיע   סביר  באופן  העלולים  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על

 והכנת   הכספי   הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש  באופן  כספי  מידע  על  לדווח  או  לסכם,  לעבד
 – וכן; הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות

 או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  בה,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית  בין,  תרמית  כל (ב)
 . הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים

 : בתאגיד אחרים עם ביחד או לבד, אני (5

  המיועדים ,  ונהלים   בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או,  ונהלים  בקרות  קבעתי (א)
  ניירות   בתקנות  כהגדרתן  שלו  מאוחדות  חברות   לרבות,  לתאגיד  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח

כספי 2010  –"עהתש(,  שנתיים   כספיים  חותדו)  ערך ולמידע  הכספיים  לדוחות  רלוונטי  שהוא  ככל   ,
בדוחות,אחר    במהלך   בפרט ,  המאוחדות  ובחברות  בתאגיד   אחרים  ידי  על  לידיעתי  מובא   הכלול 

  – וכן ; הדוחות של ההכנה תקופת

ונהלים    וקיומם  קביעתם  וידאתי  או,  ונהלים  בקרות  קבעתי (ב) בקרות   המיועדים ,  פיקוחי  תחתשל 
, הדין  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח

 .מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות

 לבין   האחרוןהתקופתי    הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או   אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לא ( ג)
 הבקרה  לאפקטיביות   בנוגע  וההנהלה  הדירקטוריון  מסקנת  את  לשנות  כדי  בו  יש  אשר,  זה  דוח  מועד

 . התאגיד של הגילוי  ועל הכספי הדיווח על הפנימית

 

 . דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או  מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 

 

        ____________ _                                                                                                 ____________________ 
 הראל ויזל, מנכ"ל ודירקטור                                                                                              2021, בנובמבר 28       
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 מנהלים  הצהרת

 הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

   :כי מצהיר, שחר רניה, אני

   - פוקס של הביניים לתקופת בדוחות הכלול  האחר  הכספי המידע ואת ביניים הכספיים הדוחות את  בחנתי (1
בע"מ ")  ויזל    לתקופת   הדוחות"  או"  הדוחות"להלן:  )  2021שנת    של  השלישי  לרבעון(  "התאגיד להלן: 

 (. "הדוחות הכספיים ביניים או " "הביניים

  כוללים   אינם הביניים  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר הכספי  והמידע  ביניים הכספיים  הדוחות, ידיעתי  לפי (2
  שנכללו   שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר   ולא,  מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל

 .דוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו  בהן הנסיבות לאור, בהם

 משקפים   הביניים  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  הכספיים   הדוחות,  ידיעתי  לפי (3
 של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות,  הכספי  המצב   את ,  המהותיות  הבחינות  מכל,  נאות  באופן

 . הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים התאגיד

התאגיד  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4 לועדלדירקטוריון,  של  לבחינת  ו  הביקורת  ת,    הדוחותלוועדה 
המאזן()  התאגיד  של  הכספיים   על   הפנימית  הבקרה   לגבי  ביותר  העדכנית  הערכתי  על  בהתבסס,  ועדת 

 : הגילוי ועל הכספי הדיווח

 על  הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את (א)
 הכלול   האחר  הכספי  ולמידע  ביניים  הכספיים  לדוחות  מתייחסת   שהיא  ככל,  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח
,  לעבד ,  לאסוף  התאגיד  של  יכולתו  על  לרעה  להשפיע  סביר  באופן  העלולים,  הביניים  לתקופת  בדוחות

 הדוחות   והכנת  הכספי  הדיווח  במהימנות  ספק  להטיל  בו  שיש  באופן  כספי   מידע  על  לדווח  או  לסכם
 – וכן; הדין להוראות בהתאם הכספיים

 או   במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  בה,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית   בין,  תרמית  כל (ב)
 . הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים

 : בתאגיד אחרים עם ביחד או לבד, אני (5

ונהלים    וקיומם  קביעתם   וידאתי  או,  ונהלים  בקרות   קבעתי (א) בקרות    המיועדים ,  פיקוחנו  תחתשל 
 ערך  ניירות  בתקנות  כהגדרתן  שלו  מאוחדות  חברות  לרבות,  לתאגיד  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח

אחר 2010  –"עהתש(,  שנתיים  כספיים  חותדו) כספי  ולמידע  הכספיים  לדוחות  רלוונטי  שהוא  ככל   ,
בדוחות,   תקופת   במהלך  בפרט,  המאוחדות  ובחברות  בתאגיד   אחרים  ידי  על  לידיעתי   מובא  הכלול 

 – וכן; הדוחות של ההכנה

 המיועדים ,  ונהלים   בקרות  של   פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או,  ונהלים  בקרות  קבעתי (ב)
, הדין  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח

 .מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות

 לבין  האחרוןהתקופתי    הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע   כל  לידיעתי  הובא  לא ( ג)
 לתקופת  בדוחות  הכלול  אחר   כספי  מידע  ולכל  ביניים  הכספיים  לדוחות  המתייחס ,  זה  דוח  מועד

  לאפקטיביות  בנוגע  וההנהלה  הדירקטוריון  מסקנת  את   להערכתי  ,לשנות  כדי  בו   יש  אשר,  הביניים
 . התאגיד של הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה

 . דין כל פי על, אחר אדם  כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 

 

 __________ _ _                                                 ____________ ___ _____                           
                   שחר רניה, סמנכ"ל כספים                                2021, בנובמבר 28
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